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श्रीसोसानन्दनाथप्रथृतिगुरुवरादिष्टसन्नीतिमार्गो 

ठछच्थ्वा यत्रैव सम्यक्पटिमनि घटनामीश्राद्वैतवादः । 

कद्मीरेभ्यः प्रसरस्य प्रकटपरिमखो रखयन्सवेदेदयान् 

देशेऽन्यस्मिन्नदष्टो घुदखणविसरबत्सवेवन्यत्वमाप ॥ १ ॥ 

"तरत चरसा संसारार्थि विधत्त परे पदे 
पदमविचरं नित्यारोकप्रमोदसुनिभरे ! 

विमृश्चत शिवादिष्टदधेतावबोधसुघारसं 
प्रसभविरुसत्सदयुक्त्यान्तःससुत्परवदायिनम् ॥ २ ॥ 



५4 

८१ 

` कादमीर-संस्छतम्रन्थावछिः । 
ग्रन्थाङ्कः ६ 

श्रीनेच्रतत्रम् । 
श्रीमादेशवराचायेशरीक्षमराजकृतोद्चोताल्यविवरणोपेतम् । 

न वत ~~ 

श्रीभारतधर्ममातण्ड-करमीरंमहाराज- 

श्रीप्रतापसिहवर-प्रतिष्ठापिते 

प्रलविद्याभ्रकारा ( स्सिचै ) काल्ये 
तदध्यक्ष-पण्डित-मधुघ्रुदन-कोर-शाखिणा 
उद्िष्टकायोख्यस्थेतरपण्डितसहायेन संगृह्य, 

सयीधनादिसंस्करणोत्तरं 

पाश्वात्यविदरत्परिषत्संमताघरुनिकशगमल्द्रीत्युपन्यासादिसंस्कौरः परषत्य 
मुम्बय्यां 

‹ तत्त्वविवेचक › मुदणाख्ये सुद्रापयित्वा प्राकादयमुपनीतम् । 

{ प्रथमो भागः) 

संवत् १९८३. कारमीर-श्रीनगर सैस्तान्दः १९२६ 
( अस्य प्रन्थस्य सर्वे प्रकाशन-सुद्रापणाययिकाराः प्रोक्तमहाराजवर्ः 

स्वायन्नीकृताः सन्ति ) 
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अथ 

श्रीने्रतच्रम् । 

श्रीमल्छेमरसाजरचितोद्योताण्यव्याण्योपेतम् । 
01 1 प म ॥ १ 8 । 

( प्रथमः पटः ) 

्रारेशा नवरन्धगा हृदयमो वास्तमेणेशो मनः 
शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकम् । 

पिदेवोऽथ विमशेशक्तिसदहितः षाड्गुण्यमगावलि- 
छोकेशाः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः ॥१॥ 

यन्मन्नावलिनायकं भवाति यत्स्वं बीयेमन्तवैहि 
यज्राणं मधिनां विभूतिकृदणो यद्िश्वरक्षाकरम् । 

ज्योतिस्तत्परमं परागरतमयं विश्वात्म तुर्यं चिकं 
नेत्र पञ्चकसप्चकात्म शिवयोनेंम्येकवीरं पृडम् ॥ २॥ 

योऽन्तविश्वं शटिति कर्यच्क्षचक्रेषरीभिः 
स्वात्मेकात्स्यं गमयति निरानन्दधाराधिरूढेः । 

यः पूणेत्वाद्वहिरपि तथेवोच्छकत्स्वात्मरूपो 
बोधोरासो जयति स गुरः कोऽप्यूर्वो रहस्यः ॥ ३ ॥ 

सर्वभासविकासि चिन्मयमहः स्वच्छस्वतत्रस्फुरद् 
यदुदतेन्धनदाहि यच परमाद्रेतागृतेनोच्छलत् । 

दरेताप्रैतदगन्धकारहरणं धापत्रयेकात्मकं 
शेवं ने्मनुग्रदाय जगतोऽयुत्रैतटुदचोतते ॥ ४ ॥ 



¦ श्रीनत्रतन्त्रम् । 

अभिनववोधादि स्यद्युतिविकसितहत्सरोजान्मे । 
रसयत सरसाः परिमरमसारस॑सारवासनाशान्स्ये ॥ ५॥ 

इहानुजिधक्षामनाः परसंविदेवीप्रवोधि- 
तोऽवतितारयिषितसवांगमरहस्यैतच्छासनातु- 
गुप्येन नमस्कयनमस्कारं कथित्तच्रावतारक 
आहू 

त्रिधा तिसुष्ववस्थासु 
रूपमास्थाय शक्तिमान् । 

उद्भवस्थितिसंहारा- 
न्कृतस्नविश्वस्य शक्तितः) ३॥ 

विधाता यो नमस्तस्मे 
शद्धाश्तमयात्मने । 

शिवाय बह्यविष्ण्वीश- 
पराय परमात्मने ॥ २॥ 

तस्मे शिवाय चिदानन्दघनश्रयोरूपाय 
परमात्मने नमो देहमराणादिमितात्पहीभा- 



प्रथमः पटः | ड 

वेन तं सभाविकशामि । कीरो बह्यविष्णवी- 
लभ्यो बह्यायनाभ्नितान्तेभ्यः पराय प्रकृष्ठाय 
एतत्पालनपूरणकत्रे च । हशब्दः सामान्येन 
रदे श्वरसदारिवानाभितान्तानाह । परत्वादेव 

शुद्धो महामाययाप्यकटुषोऽतश्चामृतमयो जग- 
दानन्दात्मा आत्मा स्वभावो यस्य । इटगेव 
हि परमात्माय्थन्थे वणेयिष्यते । 

+ परमासमस्वरूपं तु सर्वोपाधिविवाजेतम् । 
चेतन्यमात्मनो रूपं सषैशासेषु कथ्यते ॥' (4८२८ ) 

इति । कस्मै तस्मे इत्याह त्रिधेत्यादि । यः श 
क्तिमान्स्वतव्रः शक्तितः स्वातन्रयशक्त्या तिशष 
बहिबह्यपरकृतिमायाण्डरूपासु अन्तहदादिजा- 
गराद्यास्मिकासु तेनेवावस्थात्रा आभासितताद- 
वस्थासु त्रिधा बरह्मविष्णुरुढररूपं रूपमास्थाय श- 
हीतवा मायान्तस्य रख्रस्योद्धवस्थितिसंहारा- 
न्यथायोगं विधाता विदधाति तच्छीरः । तथा 
तिखषु ख्याधिकारभोगाख्यासु अवस्थासु त्रिधा 
अनाभितसदारिषेरात्मरूपमाभधित्य शुद्धा- 



६ श्रैनेत्रतन्त्रम् । 

ध्वात्मनः कत्लस्य विधस्य यथोचितं युगपदु- 
्वादीन्विधाता । स्थितिस्तंहृतिषविश्येपात्मानो 
विखयानुयहयो स्थितिसंहारयाभ्यामेव स्वीक्रतो 
इति पञ्चक्रत्यक्ृदेवदेवः । एतद्वयाख्याद्रया- 
नुरूपश्चाभिमो मन्थः 

“सृष्ट स्थितिं च संहारं जितनुविषदाम्यदम्।(१।२१) 
इति अस्ति। फिच तिष्डषु परापरापरापरा- 
भूमिषु तरिधा क्रियाक्ञानेच्छाख्यारूपमास्थाय 
य उद्धवादीन्विधाता । यद्वक्ष्यति 

“एवं ममेच्छा ज्ञानास्या क्रियाया शक्तिरुच्यते ।*(१।२९) 
इति । 

! क्रियादक््या तु सृजति ज्ञानशक््या जगस्स्थितिम् । 
संहारं सद्रशक्त्या च । (२१।४३ ) 

इति । अपिच परासु मेयमानमात्रासिकासु 
तिखष्ववस्थासु नरशक्तिरिवमेदा्चिधा रूपमा- 
स्थाय कृत्लस्य विशस्योद्धवादीन्विधाता यः । 
यद्धविष्यति 

‹ एवयुक्तेन विधिना मन्ना; सर्वे जितखतः । 
भवन्ति सवतः स्वे । ( २१।९८ ) 
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इत्यादि । अपिच तिखषृच्चारहवनविश्रा- 
न्त्यासिकास्ववस्थासु अक्षरमेदाल्निधा सान्तं 
रूपमास्थाय कालागन्यादेश्चरमकलान्तस्य कर- 
त्स्य विश्वस्योध्वैम्भवनचिदग्न्यन्तःकारपका- 
शानन्दसद्धावरूपानुद्धवादीन्यो विधाता । यद- 
भिधास्यति 

° प्रणवः प्राणिनां प्राणः ।' ( २२।१४ ) 

इत्यादि "रणया इत्यन्तम् । अन्यच तिखष्वन्त- 
वोमदक्षिणमध्यमूमिषु बहिश्च निशादिनस- 
न्ध्यारूपास्ववस्थासु त्रिधा नेत्रनाडीसंचारविशे- 
षरूपं सोमसूयवहन्यात्म च रूपमास्थाय क- 
त्लस्य विस्य आप्यायप्रकारादाहादि रूपान् 
उद्धवादीन् यो विधाता । यदादेक्ष्यति 

‹ सूयोचनद्रमसौ वहिस्िधामपरिकरपना । 
तिनेत्रकल्पना मध्यं तदथेमिह दयते ॥ 
दहनाप्यायने तेन प्राकारयं विदपाम्यहम् ॥(१।३१) 

इति । सूत्रे अवस्थाशब्दो भावसाधनोऽधिकरण- 
साघनश्च यथायोगं योञ्यः। एवं सतपाटमिम. 



९ श्रीनेतनतन्नम् | 

मद्रा ‹ य्िधा तिसुष्ववस्थासु ' इति “वि. 
दधाति ` इति च परित्वा यत्तद्वयाकरवोणा उप 
हास्या एव ॥ २॥ 

एवमिष्ठदेवतां नमस्करत्य तनच्रावतारक आ- 
यातिक्रममुपकमते वक्तुम् 

कैटसरिखरासीनं 
देवदेवं महेश्वरम् । 

ऋीडमानं गणैः सार्धं 
पावेत्या सहितं हरम ॥ ३॥ 

दृष्टा प्रमुदितं देवं 
प्राणिनां हितकाम्यया । 

उत्संगादवतीयोशु 
पादो जग्राह पावती ॥ ¢ ॥ 

पप्रच्छ परया भक्तया 

संतोष्य परमेश्वरम् । 
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महेश्वराख्यं देवानां बह्यादीनां देवं षरं 
देवं योतनादिसतखं सकरभेद तिमिरहर 
त्वात् भोगमोक्षपापकसाच हरम् । उक्तं च 

८ह्रति पशुभ्यः पाशान् पंसोऽप्यूष्व नयति यः स हरः! 

इति । पावैत्या सहितमिति उमापतिं कैखास- 
वासिनं परमशिवमत एव बाद्यगणेः सह 
कऋीडन्तमपि वस्तुतो गणेः स्वमरीचिचयेः सह 
विश्वनिमोणादिकीडां ताच्छीस्येन षिदधतम्, 
अतश्च स्वमरीचिचक्रविश्रान्तेः प्रकर्षेण समुदितं 
परमानन्द घनम्, अत एव चके शिरसि 
एला स्फुरन्ती शक्तिः तस्यामास आसनं यस्य 
व्यापिनीसमनाव्मनः शिखरस्यात्युचस्य धाम्नः 
तत्रासीनसुन्मनापरतच्स्पफारमयं दष्टा निशित्य 
अवसरज्ञा देवी षिनयत् मरीचिचयमुत्सङ्गमु- 
ज््िता आशु पादय्हणपूवं परस्वरूपाराधन- 
परया भक्त्या संतोष्य पराणवदनुजिधृक्षया 
पृष्टवती ॥ ४ ॥ 



८ श्रनेत्रतन्त्रम् । 

यत् पप्रच्छ तद् ददौयाति 
श्रीदेवी उवाच 

भगवन् देवदेवेश 
रोकनाथ जगत्पते ॥ ५ ॥ 

यत्तया महदाश्चरये 
कृतं विस्मयकारकम् । 

स्वस्य जगतो देव 
किन्तु मे परमेश्वर ॥ & ॥ 

दुर्विज्ञेयं दुरासादं 
रहस्यं न प्रकारितम् । 

कार्तिकेयस्य च नमे 
न सुरेषु गणेषु वा ॥ ७ ॥ 

योगेश्वरीणां मातुणा- 
षीणां योगिनां नहि । 

तददय मे जगन्नाथ 
प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो॥ ८ ॥ 



प्रथमः पटः । ९, 

प्राथेयामि प्रपन्नाहं 

निःशेषं वक्तुमहेसि । 
हे भगवन् ज्ञानेयोदयतिरयशाछिन् आरा- 

ध्यदेवदेवानां बह्यादीनामीद्य स्वामिन् रो- 
कानां नाथ स्वामिन् समभिरुषितसिद्धये 
रोके: पाथ्यमान जगतो विशस्य पते पारक 
देव कीडादिपर परमेश्वर परमरिवमूर्ते-इति 
आमच्रणानि सकरुनिष्करोभयस्वरूपामशेनेन 
भगवतः सावौत्म्यप्रथनपराणि भक्तयतिशय- 
य्योतनादात्मसंसुखीकाराय । सया यत् मह- 
दाश्च्यं कृतं भाविविरेषपूवंदरोपिष्यमाणसंहा- 
राप्यायङ्घन्नेत्रप्रकारानरूपं तत् न .ममेव अपि 
तु सवेस्य विस्मयङृत् तच्च दुःखेन ज्ञायते नि- 
श्रीयते आसादयते प्राप्यते समाविश्यते च रहस्यं 
यतोऽतश्च नाद्यापि कस्यापि प्रकाशितम्! योगे- 
र्यो बाह्याः खेचयावाः मातरो बाहयायाः, 
बरषयस्तीवतपसः, योगिनः षडंगादियोगेनेश्व- 

#: 



१० श्रनेत्रतन्त्रम् 

राराधकाः । तदित्याश्चयम् ! मे इति तदद्धक्ति- 
जुषः । प्रसन्न इति मायाकादुप्यशान्त्यान्तर्ने- 
मैल्यं गतः । जगन्नाथेति वाक्यान्तरस्थलात् 
न पुनरुक्तम् । यतो जगन्नाथोऽसि अतोऽहं 
प्रपन्ना खदाराधनेकपरा सती तां प्राथेये एतत् 
निःशेषं मे प्रपन्नाया वक्तुमहसि ॥ ८ ॥ 

अत्र तंत्रावतारकः सङ्गति करोति 
एवं देव्या वचः श्रुत्वा 

 प्रहासवदनोऽ्रवीत् ॥ ९ ॥ 
षङकष्टो हासः परनाददशासमावेशोऽटहासो 

वदनेऽभिधाने यस्य 
“ अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात् । 
ध्वनिरूपं विनिष्कान्तं शाकम् ^ 

इत्याम्नायेपूक्ततात् । अथच प्रहाससाखिक- 
भावोदयात् प्रफुष्टं वक्त्रं यस्य ॥ ९ ॥ 

किमबवीदित्याहं 
कि कि आओभगवानुबाच 

किं किं वदस्व सुश्रोणि 
रहस्यं ते हदि स्थितम् । 
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सर्वे वक्ष्याम्यसंदेहं 
तोषितोऽहं त्वयानघे ॥१०॥ 

यतोऽवसरज्ञतया परानुजिषरक्षाप्रवणतया च 
अहं खया तोषितः, अतः सवं रहस्यं निःसन्देहं 
ते वक्ष्यामि किंकिंते हृदये स्थितं वदस्व 
इत्युक्त्या विशेषप्रशचे देवीं पोत्साहयति। अथ 
च यद्रहस्यं तत्ते हृदि स्वान्तरवास्थितं केवर- 
मनुन्मीखितम्। वदासि इति पाठे स्पष्टोऽथंः।१०। 

एवं देवेन सामान्येन वक्तु यत् प्रतिज्ञातं 
तदूहढीकलं 

आओीदेव्युवाच 

भगवन्देवदेवेश 
चित्राश्चयेप्रवतक । 

आश्चयमीटरां रम्यं 
न श्रुतं तच्छरणोम्यहुंम् ॥११॥ 

विभो प्रसन्नवदन 
परमानन्दकारक । 

१ वरदेति पाडः 



१३ श्रनित्नतन्त्रम् । 

अमात्सर्येण भगव 
नकथनीयं त्वया मम ॥ १२॥ 

इदशमिति हस्स्थितं स्फुटीकरिष्यमाणं न 

श्रुतमिति नाद्यापि निर्णीततचं तत् श्रणोमि 
अधिजिगमिषामि ॥ १२ ॥ 

एतत् स्फुटयति 

यत्तदापोऽमयं देव 
चक्षुः स्त्र दश्यते । 

तस्मादभिः कथं रौद्र 
उत्पन्नः कारदाहकः ॥ १३ ॥ 

येन वे दृष्टमात्रस्तु 
मित्रो भस्मसात्कृतः । 

किं तद्रो छृतं देव 
वहिकाटदियक्चषया ॥ १२ ॥ 

प्रञ्वाटितं जगत्सवं 
ब्रह्यादिस्थावरान्तकम् । 



प्रथमः पटलः । १६ 

कामस्तथेव निदेग्धो 
टीटख्या परमेश्वर ॥ १९५ ॥ 

ऋोधनेत्रानटं नाथ 
द्यते यन्न कस्यचित् । 

कृतं यद्देवदेवेन 
महाविस्मयकारकम् ॥ १६॥ 

देव नेत्रान्ते वहि 
स्त्वदृते कस्य दृश्यते । 

किं वा बाहिमयं चक्षु- 
स्तक्कथं न विभाव्यते ॥१७॥ 

येन वे चक्षुषा कत्खं 
प्रसरश्च जगत्पते । 

सवोखतमयेनेव 
जगदाप्यायसे क्षणात् ॥१८॥ 



१४ श्रीनेत्रतन्त्रम् | 

मामानन्दयसे देव 
प्रसन्नेनेव चध्षुषा । 

अमृताकारवच्छुभ् 
जगदाप्यायकारकम् ॥ १९ ॥ 

तस्पाच्छखनट्नस्यः 

कुतो वहिः प्रजायते । 
एतत्सर्वे समासेन 

भगवन्वक्त॒महेसि ॥ २० ॥ 
यच्च्षुरिति गोरुकरूपं हर्यते सर्वेरुपल- 

भ्यते तदाप इति सितरूपवाहूल्यात् 
‹ मम नेनोदकं देवि... "++ ̂ ^ । 
दशधा निःखता गंगा \* ( स्व° १०१७९ ) 

इति भरीमस्स्वच्छन्द देवेनाभिहितत्वाच अब्- 
रूपम्। यदपि तार्किकेस्तेजोरूपमनुमीयते चक्षुः 
तथापि यदू द्यते तदुक्तहेतोरब्रूपमेव, अत 
 एवामयं न विद्यते मयो हिंसा यतस्तस्मात् 
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कारुदाही कथमिति विरुद्धोऽभिजांतः । किं 
तद् रोदरं कृतमिति कारुकामादिदाहाय जग- 
सप्रदीपकं तया एतत् स्वातन्त्यात् कवा 
उत्थापितं यद् यस्मात् कोधावसरे न कस्या- 
पीक्ष्यते तन्नूनं देवदेवेन सर्वेन्दियशक्तिचक्रभा- 
सकेन भृष्णुना एतदीहक् कृतम्। तच्च त्वामृते 
अन्यत्राहर्यमानतवात् महदाश्चयंक्ृत् । किंवा 
इति कारूदाहादिकायानुय॒ण्यात् अन्येस्तथा- 
भ्युपगमाच्च यदि. वाहं चक्षुः तत् कथमन्यप- 
काराहेतुर्दीपादिवत् न ददयते मा वा तथा दाक्ष 
कथं तु अनेन वाहन तं पसरन् जगदा- 

प्यायसे मामानन्दयसि च अमृताकारः । त- 
दिति तदेतस्मात् कारणात् तहिं अमृतोद- 

यहेतोरेतत् कथं, कथं च अमृतमयादस्मात् 
कारुकामादि दाही काराभिकल्पो जातः, - 

इत्येतद्विरुदधमाभासमानं समथयस्व परमे-- 

रोति ॥ २० ॥ 



१६ ्रीनेत्रतन्त्रम् | 

देव्या पृष्ठः 
श्रीभगवानुवाच 

अतिकोत्हखाविष्टा 
पुच्छस्येतच्छरणु प्रिये । 

शृणु इष्युक्त्या देवीमभिसुखीङ्ृत्य विरोष- 
निश्चयं कलु प्रतिजानीते 

यन्मे नेत्रान्ते बहि 
येदामुतमनुत्तमम् ॥ २१॥ 

तत्सर्वे कथयिष्यामि 
योगयुक्त्या शुणु प्रिये । 

मन्नत्रान्तवेहयमृतद्रयं यदुत्तमं रहस्य- 
मिति प्रायक्तम्, अतश्च पाश्ञानां काखादेश्च 
दाहकं परधामवेशात्म जगदाप्यायक्रत् यद् 
योगयुक्त्या पराद्यस्फारानुप्रवेशेन कथयि- 
ष्यामि खं च तथेव श्रुणु अन्तर्विमश । तदेत- 

 दादिवाक्यस् 1 अत्र परवह्वयमृतात्मनेजरहस्य- 
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मभिधेयम् । तस्य अनुत्तममिति विरेषेणन 
भोगमोक्षाख्यं प्रयोजनं पस्युपायतं सूचितम् । 
परादिरदिव्यान्तः षोढा संबन्धः प्रसिद्ध 
एव ॥ २१ ॥ 

नेत्रतखाभिधायित्वात् नेच्रमिति अस्य नाम 
प्रतिज्ञातं स्फुटयति 

यत्स्वरूपं निजं शुद्ध 
व्यापकं सवेतोमुखम् ॥२२॥ 

सवंभूतान्तरावस्थं 
सवेप्राणिषु जीवनम् । 

मोगगम्यं दुरासादं 
दुष्प्रापमङृतात्ममिः ॥ २३॥ 

स्वं स्ववीर्य स्वसंवेदं 
ममेव परमं पदम् । 

तदीयं सवैवीयाणां 
तदहे बट्वतां वटम् ॥ २५ ॥ 



९८ श्रनित्रतन्नम् । 

तदोजश्चोजसां सव 
शाश्वतं हयचर धुवम् । 

सा ममेच्छा परा सक्तिः 
राक्तियुक्ता स्वभावजा ॥ २५॥ 

वहूरूष्मेव विज्ञेया 
रस्मिरूपा रेरिव । 

सवेस्य जगतो वापि 
स्वा शक्तिः कारणाम्मिका २६ 

सवेज्ञादिगुणास्तत्र 
व्यक्ताव्यक्ताश्च संस्थिताः । 

सेवेच्छा ज्ञानरूपा च 
क्रियदिगुणविस्तृता ॥२७५॥ 

ज्ञानादिषड्गुणा ये ते 
तत्रस्थाः प्रभवन्ति हि। 
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सा वे महाक्रियारूपा 
संस्थितेका शरिया मता॥ २८॥ 

अणिमादिगुणानष्टो 
करोति षिकरोति सा । 

एवं ममेच्छा ज्ञानाख्या 
क्रियाख्या राक्तिरुच्यते॥२९॥ 

सूयाचन्द्रमसो वहि- 
श्रिघामपरिकिल्पना । 

तरिनेत्रकल्पना महयं 
तदथमिह् रश्यते ॥ ३० ॥ 

दहनाप्यायने तेन 
प्राकाश्यं विदघाम्यहम् । 

यत् निजमास्मीयं विशेषानुपादानात् प्रमेय- 
प्रमाणप्रमात॒रूपस्य विश्वस्य स्वं स्वरूपमा- 
त्मीयो यश्चिदात्मारोषव्यवस्थाहेतुः स्वभावत 
एव शुद्ध व्यापकं स्वभित्तो विशोद्धासकमपि 



२० श्रनिन्रतन्त्रम् । 

न विश्वेनाच्छादितं दपणवत् सवेतो सुखानि 
प्रसरन्त्यः शक्तयो यस्य सवोणि च नीरसुखा- 
दिज्ञानानि 

‹ देवी युखमिहोच्यते }' (वि० भे ० २०) 

इति स्थित्या मुखानि प्राप्त्युपाया यस्य सर्वेण 
च रूपेण परधानं, सर्वेषां स्थावरादि ब्रह्यान्तानां 
भूतानामन्तरवस्थमहन्तारूपतया स्फुरत्, 
सर्वेषु पाणिषु अभिव्यक्तपराणादिरूपेषु जीव- 
नम् ‹ भाक् संवित् प्राणि परिणता ` इति 
स्थित्या गहीतध्राणादिमूमिकम्, अतश्च योगेन 
प्राणादिप्रामातृतापरशमनेन गम्यम्, दुःखेना- 
सादनीयम् 

‹ नचेतद्पसनेन शंकरेणोपरुभ्यते । 

इति नीत्या शक्तिपातवतेवोपदेशगम्यं, इः- 
खेन च प्राप्यते, 

ˆ कथंचिदुपर्बन्धेऽपि बास्ना न परजायते 

इत्यादि स्थित्या केश्चिदेवापञश्चिमजन्मभिरभि- 
युक्तेः नतु . अनिश्चितमतिभिः प्राप्यम्, 
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स्वस्यास्मनश्चिसपकारास्य स्वं वीर्यं विनिम 
विमशेशक्त्यात्म वरम् । यच्छीकारीकुटम् 

ˆ तस्य देवादिदेवस्य प्रबोधस्वरूपिणः । 
विमर्षः परमा शक्तेः सवज्ञा ज्ञानश्ाखिनी ।॥ 

इति । स्वसंवेद्यं स्वप्रकाश ममेवेति ममोमा- 
पतेः परममेव पदम् । एवकारो भिन्नक्रमः । 
विचित्राणां मन्त्रसुद्ादिसवंवीयोणामपि वीयम्। 
बरवतां पवनादीनां तदेव बम् । सर्वोजसां 
तदेवोजः। यदुक्तम् 

‹ शक्याशक्यपरापरेमनपेश्य पवर्तनम् । 
तेज इत्युदितं सद्धिः संवेदननभसखतः ॥' 

इति । तच सवं विर्वात्मकं शादवतमवि- 
वतेमचरूमपरिणामि धुवं नित्यम्। सेति यदे्व- 
भूतं वीयं मम सम्बन्धिनी परा शक्तिः इच्छा 
इच्छारूपतां प्राता । कीट गिच्छा सभावजा 
सहजा शक्तियुक्त गर्भीकुतादोषवि श्वराक्स्य- 
मेद विमति यावत् । उक्तं च श्रीपुर 

¦ या सा शक्तिजेगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिरक्षोः प्रतिपद्यते ॥' 

| (सा० वि ६।९ ) 



२२ श्रीनेत्रतन्त्रम् | 

इत्यादि । स्वभावजेति स्फुटयति वहे- 
रूष्मेव रवेः रर्मिरूपेव च इति रशक्तियुक्तेति 
च व्यनक्ति । सवस्येत्यनेन स्वस्यापि जगतः 
कारणास्मिका निमात्री स्वा आस्मीया चिदा- 
नन्दस्वरूपसम्बन्धिनी शक्तिः नतु व्यति- 
रिक्ता । सवज्ञेति सवेज्ञतादयो ये गुणास्तेऽपि 
तत्र परथमेच्छायां व्यक्ताव्यक्ता इत्यासूष्रित- 
रूपाः स्थिताः । सेव इच्छेति इच्छाराक्तिरेव 
ˆ एवमेतदिति जञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् । 
ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानरक्तिरनिंगघयते ॥" (मा ०वि० ३।७) 

इति श्रीपूर्वाक्तनीत्या ज्ञानश्चक्तित्वमापाय 
^ एवभूतमिदं वस्तु भविति यदा पुनः । 

` जाता तदैव तत्दरतछुवैत्यत् क्रियोस्यते ।॥ (मा०वि०३।८) 
इति स्थित्या क्रियाशक्तेः संपन्ना । कीदशी 
युणेरविस्-ता निःशेषे: का्ेरधर्मस्येवेतत्यं प्राता । 
्ञानादीति ये पूवेमिच्छायामार्त्रितकस्पा 
उक्ताः सवैक्ञत्राद यस्ते तत्र किथारक्तौ स्थिता 
इ-रभटहारकपदे स्फुटीभूताः भभवन्ति विजु- 
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म्भन्ते । हीति यत एवमतो युक्तमुक्तं प्राक 
व्यक्ताव्यक्ता इति। सेव महाक्रियेति इ-धरभ- 
हारकात्मा क्रियाराक्तिरूपा सेव क्रिया विन्- 
निमीणे प्रभोः कारणरूपा एका अद्वितीया 
मता। सेव च अणिमादीन् करोति जनयति 
विकरोति स्थापयति संहरति चेस्यथः । एवसु- 
्तनीत्या मम शक्तिः स्वातन्त्यरूपा इच्छादि. 
जरयात्मोच्यते । सूर्येति इच्छादि शक्तित्रय एव 
मध्यदक्षिणवाममार्गेषु बदह्विसूयंसोमकस्पना 
अन्तवेहिरपि चेच्छादिशक्तिस्फाररूपा एव 
सूयौदयः । यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 

ज्ञानशक्तिः भभोरेषा तपत्यादित्यविग्रहा । 
तपते चन्द्ररूपेण क्रियाति; ।\' (स्व° १०।४९८ ) 

इत्यादि । अिनेत्रेति मद्यं मदाकृतिव्यक्तये 
जिनेत्रकल्पना नेजच्रयोन्मीरनेह हर्यते । सापि 
तदथमिति निणीतधामच्रयाधिष्ठात्राक्तिज्या- 
मिव्यक्तये । यदुक्तं भारतेऽपि ` 



२४ श्रीनेत्रतन्त्म् । 

‹ तिस्चो देव्यो यद्ा चैनं नित्यमेवाभ्युपासते । 
त्यम्बकस्तु तदा नेयः .... ~. ॥ 

इति । दहनेति यत एवं परममेव धामोक्त- 

युक्त्या ने्ररूपं तेन कारुकामदाहजगदःप्या- 

यप्रकाशनादि यत् करोमि तद् युक्तमेव सव- 
शक्ति द्धा्नः किमसाध्यमस्ति इति यावत् । 

अत एव च 

सुष्ट स्थिति संहति च 
त्रितनुविंदधाम्यहुम् ॥ ३१ ॥ 

तिलो ब्रह्मविष्णुरुद्ास्तनवो यस्य सोऽह- 
मेक एव चिन्मयः कमेण खष्टयादि करोमि । 
अथ च गहीतानाभितसदारिवे-धरमूर्तिः स्वा- 
धाराध्वविषये खष्टयादिरूपं चकारात् विखया- 
नुयहौ चेति पच्कत्यादि अहमेवेकः करोमि 
नतु मद्वयतिरिक्तास्ते केचित् । एवमीदस स्प- 

१ केसेति° इति ऋ० यु° पाटः 
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टमक्षरार्थ परित्यञ्य ये जह्याद्यपिष्ठानेन भग- 
वतः खष्टयादिकृखमाहूस्ते भ्रान्ता एव ॥३१॥ 

किंच 
तद्वीयौपूरितं सर्व 

मम तजोपबहितम् । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपं 

नेत्रामुतमनुत्तमम् ॥ ३२ ॥ 
तेन ब्रोक्तस्वातन्त्यराक्च्यात्मना वीर्येणापू- 

रितं यन्मदीयं चिसकाश्चात्मोपवृहितं व्याप- 
कमाप्यायादिकारि च तेजः इच्छादिशक्तित्रय- 
सामरस्यात्म तत् निरूपयिष्यमाणनयनन्राणा- 
दिध्मतया नेत्रमविनारिपरमानन्दमयत्वाच 
अस्तम् अविद्यमानमन्यदुत्तमं यस्मात् तादक् 
अनुत्तमसुच्यते । 

किंच 
तद्रीये परमं धाम 

यत्परामृतरूपिणम् । 



९६ ्रीनेत्रतन्त्म् | 

यत्तत्तत्परमानन्दं 

यदेतत्परमं पदम् ॥ ३३ ॥ 

तदेतन्निष्कटं ज्ञानं 
विशुद्धं नेत्रमुत्तमम् । 

तत् प्रायुक्तस्वातन्ञ्यशक्त्यात्म वीयं सूयौ- 
दिपरकाशङ्कखात् परमं धाम चिद्रूषत्ेनाविना- 
दित्वात् परामृतात्म च । यत्तत्तदिति जह्य 
परमानन्दरूपं, यदेतदिति सदा स्वकां 
बाद्याभ्यन्तरारोषविश्वपतिष्ठास्थानतात् परमं 
प्रकृष्टं पदं धाम । तदेतदिति तच्छब्देनो- 
्तपरामररूपिणा स्फुटमिव यत् सर्वत्र परा- 
मृष्टममूत् तदधुना र्फुटीकरतमितिः--एत- 
च्छब्देन सह तच्छब्दः प्रत्यभिज्ञानमास्म- 
तखविषयं दीयति । निष्कङं सकरका- 
भ्यो निष्कान्तं, निष्कान्ताश्च करा यतस्ता- 
टर् विशुद्धं परमाद्रयात्म यज्ज्ञानं चित् तत् 
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नेत्रमुच्यते, नतु पश्चमन्थरकितान्रुषगोरकं 
रूपं नित्यानुमेयतेजसाक्षिरूपं वा ॥ ३३ ॥ 

यत एवमेतत् 

मृत्युजित्तेन चाख्यातं 
सर्वेषां मोक्षदायकम् ॥ ३९ ॥ 

तत्सिद्धिदं परं देवं 
सवेदुःखविमोक्षदम् । 

च एवार्थं । तेनेति निष्करुचिदात्मना 
रूपेण स्रस्युजिदेतदुक्तं भाविग्रत्युञ्जयप्रकारा- 
सूत्रणं चेतत् । सर्वेषां मोक्षदायकमित्यनेन 
नित्यकर्मदीक्षाभिषेकाधिकारा उपक्ित्ताः । 
वक्ष्यति च 

(विपादिपाणिनः सर्वे सवेदोषभयादिताः । 
येन वे स्मृतिमात्रेण मुच्यन्ते ॥ ` (२।१६) 

इति । सर्वेषामित्यनेन च वक्ष्यमाणपराद्र- 
"यव्याप्त्या सवेलोतःप्रसिद्धतत्तदेवतोपासिनां 
विष्ण्वादि.ुगतान्ताराधिनां तुल्यैव मोक्षम्- 



२८ श्रीनेत्रतन्त्रम् । 

मिरित्यासूत्रितम् । तत्सिद्धिदमिति भाविसि- 
दयधिकारोपश्चेपः । परं देवमिति बयोतनादिः 
सतखस्वरूपसमवेशः कटाक्षितः । यद्वक्ष्यति 

‹ नि्ेषोन्मेषमात्रेण थदि चेवोपङभ्यते | 
ततः पभुति युक्तोऽसो न पुनर्जन्म चाप्तुयात् ।(८।९) 

इति । अत एव परसत्तानुषविष्टानां देहा- 
दिश्रमातृतां बिना भाविदुःखास्पश॑त् स्वैदुःख- 
विमोक्षदम् ॥ ३४ ॥ 

सवेव्याधिहरं देवं 
सवोमयहरं शिवम् ॥ ३५ ॥ 

दारिव्यशमनं नित्यं 
गरत्युजित्सवंतोमुखम् । 

सर्वान् विविधान् आधीन् आमयांश्च ज्वरादि- 
रोगान् षष्टप्चदराधिकारवक्ष्यमाणमन्त्रयन्ता- 
दिषिचिन्नाकारेहैरति, अतश्च शिवं श्रेयोरूपम् ! 
दारि्यशमनमिति अष्टादश्ाधिकारवक्ष्यमाण- 
भ्रीमहालक्ष्मीयागादि विधिरुपक्षिपतः । नियं 
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भ्रत्युजिदिव्यनेना्टमाधिकार उक्तः परो मत्यु- 
ञ्ञयप्रकारः कटाक्षितः । सवेतोमुखं च कृता 
भ्रस्युजिदिःत्यनेन सप्तमाधिकारगतसुष्ष्मभ्यान- 
हेवको प्रव्युजिसपकारः तथा ध्यानहामादिजा 
अपि तत्प्रकारः सूचिताः । यद्वक्ष्यति 

‹ यदा व्याधिभिराक्रान्तस्स्वपमत्युगतोऽपि वा । 
तदा श्वेतोपचारेण पूज्यं क्षीरघ्तेन वा ॥ 
तिः क्षीरसमिद्धिर्वा होमाच्छान्ति समश्रुते ॥ (६।६८) 

इत्यादि ॥ ३५ ॥ 
अपिच 

अमोघममं शान्तं 
स्वेदं सवेमोचनम् ॥ ३६ ॥ 

सूयेकोटिसहस्राणा 
वहन्ययुतसहखशः । 

यत्तेजसा समं तस्य 
कठं नाति षोडश्ञीम्॥ ३७॥ 



६० श्ीनेत्रतन्त्रम् । 

सवेतेजोमयं यस्मा- 
त्वप्रधरुष्यं सुरासुरैः । 

तेन नेत्राभिना सर्व 
निदेहामि क्षणादूध्रुवम् ॥३८॥ 

तेनेवाप्यायनं भूयः 
प्राकार्यं विदधामि च । 

परमानन्दात्मकपायंन्तिकफरारमकत्वात् 
अमोघम्। सदा सवोवस्थं योतमानत्वात् अम- 
लस् । भेदोपशमात् शान्तं चिन्माघ्ररूपं तथापि 
सवद विश्वनिमोतसगदिकतैखेऽपि अनुय- 
हेकपरत्वात् सवैमोचनं स्वैमायुवादि ददा 
ति । यद्वक्ष्यति 

‹ आयुवेरं यशः धीतिधेतिमेधा वपुः भियः । 
सवै वतेते तस्य भूभरतां राज्ययुततपम् । (६।४७) 

इत्यादि । निःसंख्यसूयैवहयादीनां तेजसा 
समं यत् किचित् कस्पनया करप्यते तदपि 
करिपतत्ादेव तस्येति प्रकृतस्य महाधाम्नः षोड- 



प्रथमः पटः । २.१ 

शीमपि कां नाघेति सृष्ष्मतमेनापि अंशेन 
न सहशमकल्पितपरपमात्रेकरूपत्वात् । अपर- 
धृष्यमनभिभवनीयम्, सर्वं निदंहामीति महा- 
प्रटयादो का तु कथा कारकामयोः, धुवं नि- 
श्चितं तेनेव च भूयः पुनराप्यायनं प्राकारयं 
चेति कल्पान्तान्ते सवैविषयं करोमि का तु 
कथा क्षीणधातजन्ताप्यायमास्तादधाहता- 

कारानस्य । अनेन चेकर्विशाधिकारभाविखष्टथा- 
दुपक्िप्तम् ॥ २३८ ॥ 

किंच 
तस्मात्परतरं नान्य- 

क्किचिद्दीयं प्रहरंयते ॥३९॥ 
तदेवाञ्मयं रोद्र- 

मणुसन्तारणं परम् । 
एतदेव परमं वीयेम् । यद्वक्ष्यति 

' मन््रकोप्यो ह्यनन्ताश्च व्यक्ताव्यक्ता व्यवस्थिताः 
सर्वास्ताः सिद्धिदास्तेन आथन्ततुटिसेधिताः (१४९) 

$ प्रकाश्यते इति ० प° पाट 



३२ श्रनेत्रतन्त्म् | 

इति। अनेन चतुदेदाद्वाविंशाधिकारस्थं सवै 
मन्त्रोत्तमतमुदिष्टम्, अत एव रोद्रं भेदच्छेदि 
अख्रमयं ज्ञानासिरूपं सदणूनां जीवानां 
परमेतत्सन्तारणम् ॥ ३९ ॥ 

तथा 

क्षयदं सवेशत्रूणां 
रखं दह्येतस्परकीर्तिंतम्॥००॥ 

सर्वैषामेव भूताना 
मायुधत्ते तदायुधम् । 

सवेश्ुक्षयहेतुत्वात् शच शसेर्हिसा्थतात्। 
यद्वक्ष्यति 

ˆ प्रराषटूवि भीतानां उपागा विजयावहम् ॥ १७६) 

इति । सर्वेषामिति स्थावरादीनां चतुर्द- 
शानां भूतानामायुः प्राणान् धत्ते स्वच्छस्वत- 
न्रचिदेकरूपत्वात् तचचायुधं विशेषानुक्तेः सर्व 
महावीयैरूपतवात् ॥ ४० ॥ 

तदाह ` 



प्रथमः प्रटङः | २ 

तदेकं बहूधा वीर्थ 
भेदानन्त्यविसपिंतम् ॥ ४१ ॥ 

भेदानन्त्येन नानवेचिध्येण प्रखतम् ॥ ४१॥ 
एतदेव स्फुटयति 

महापाशुपतं मह्यं 
विष्णोस्तच्च सुदशेनः । 

बह्मणो ब्रह्मदण्डस्तु 
सर्वेषां स्वं स्वमायुधम् ॥४२॥ 

मह्यमिति मदर्थ, स्पष्टं रिष्टम् ॥ ४२॥ . 
यञ्चैतत् 

अनकाकाररूपेण 
आयुधं तदनेकथा । 

सुराणां स्वं स्वरूपेण 
मथा वीये समपितम् ॥ ४३ ॥ 



३४ श्रीनेत्रतन्त्रम् । 

सर्वेषां देवानामनेकाकाररूपेण स्वरूपेण सह् 
अनेकायुधं यत् तन्मया स्वे वीयं समर्पितं तथा 
तथा वैचित्येणाभासितमिति यावत् ॥ ४२ ॥ 

नन्वेकः रिबोऽविकारी तच्छक्तिश्चापि अतो 
न तो शक्तो वहुधा स्थातुः यद्वा चेतन्यवि- 
नाकृतो विकारिखादिति मेदवादिभियुक्तिर- 
पक्षिपा, तत् कथमेतदुच्यते 

योगशक्त्या तु योगेशे 
तेन व्याप्तमिदं जगत् । 

(योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्या विस्फ्जेन्ति समन्ततः ॥' 
इत्याम्नायोक्तनीत्या योगस्य ॒ वामादिशक्छीनां 
या शक्तिः सामर्थ्यं तया जगत् विश्वं तेन व्यात्तं 
परत्यंशमोतं प्रोतं तदेकास्म्येनेति यावत् । 
तदुक्तं शिवसूत्रषु 

“स्वशषक्तिभचयोऽस्य विश्वम् # ( रि० ३।६० } 

इति ॥ 
किच 



प्रथमः पट्टः । २५ 

भीतानां सा परा रक्षा 
त्रस्तानामभयं परम् ॥४२॥ 

रत्रुभिश्चादितानां त॒ 
मोक्षदं परमं भ्रुवम् । 

भीतानामिति एकोनविशाधिकारवक्ष्यमा- 
णतत्तच्छायादोषभूतयहयक्षदाकिन्यादिसुद्धि- 
तानां परा रक्षा तदधिकारवक्ष्यमाण परसमुन्सु- 
दरणम् । त्रस्तानां च परमभयम् । यद्वक्ष्यति 

“त्राणं करोति सर््रषां तारणं चस्तचेतप्ताम् ' (२२)१२) 

इति। त्रासो हृद्धहनं तीन्रै भयम्, रशतरुभिः 
श्चादितानां च परमभयम् । यद्वक्ष्यति 
‹ संप्रापकारे ध्यातव्या खङ्गपत्ररुतास्थिता । 
जयं प्रयच्छतेऽवर्यं रिपुदपापहा भवेत् ॥' ( १८। ८६) 

इस्येतन्मच्रराजं महारक्ष्मीमुदिश्य । धुवं 
निशितं, परमं मोक्षदमित्येतदस्य सुख्यं 
स्वरूपम् ॥ 

उपसंहरति 



३६ श्रीनेत्नतन्त्रम् ) 

किं वातिविस्तरोक्तेन 
पौनःपुन्येन सुन्दरि ॥५५॥ 

यद्त्तीव्रतरं रोद 
श्रीमदूर्जितमेव वा । 

प्रसादं वरदं श्रेयः 
प्राकाश्यं तत्तदेव हि ॥२६॥ 

तञ्ज्ञेयमप्रमेयं च 
ज्ञानं मच्रमहाबलम् । 

त्रातारं सवभूतानां 
गुप्तं गोप्यं सदा त्वया॥ ९५ 

तवाद्य कथितं देवि 
किं भूयः परि्टच्छसि । 

तीव्रतरं सरिति अङस्यमपि घटयेत् , रद्र 
संहत, भ्रीमत् महाविभूति, ऊजितमसामान्य- 
 बरम्, प्रसादमतिनिमंरम्, वरदं यथाभीष्ट- 
पदम्; श्रेयः परशान्ताशेषङ्केरस्वात्मविश्रान्ति- 



प्रथमः पटः | ६७ 

सार, प्रकाश एव प्राकादयं सू्यसोमवहयादि- 
ञ्योतीरूपम्, यद्यदिति षडष्वमध्ये यक्किचि- 
दस्ति तत्सवं तदेवेति प्रोक्तपरकाशानन्दघनस्व- 
रूपमित्यनेन सर्वत्कषांरोषवि-धमयतं भगवतो 
नेत्रनाथस्योक्तम् । हीति यत एवं तस्मात् किं 
वातिषिस्तरोक्तेनेति संगतिः । अनेन च वैश्चा- 
त्म्यप्रकाश्नेन बषोडशाधिकारदशयिष्यमाणस- 
वाचारसतचखमुपक्षिप्म् । तदेव च तच्छं विश्ो- 
तमत्वाञ्ज्ञातव्यं सा्वत्म्याच ज्ञातं राक्यम्ह 
च । अथ चाप्रमेयं ज्ञानमनवच्छिन्नसंविद्रूपं न 
तु कस्यापि प्रमाणस्य गोचरः । तदुक्तं भरिक- 
हृदये 

' स्वपदा स्वरिरश्छायां यथा रङ्कितुमीहते । 
पादोदेशचे शिरो न स्पात्तथेयं वेन्दवी कडा 1॥' 

इति । प्रत्यभिज्ञायामपि 
‹ विश्वतैचित्यचिन्जस्य ........... ..." (२।३।१५१ 

इति । मच्राणां कोटिसंख्याकानां महदरं परमं 
वीयम् । एतच चतुद शेकविंशद्राविंशाधिकारेषु 



३८ श्रीित्रतन्त्रम् । 

भविष्यदुपक्षित्तम्। एतच्च सवभूतानां त्राणेन 
नानानुयहप्रपञेन तार दीक्ष, त्राणं चा तया तारं 
यत एवं तेनैतटुपतं परं रहस्यम् । अतश्च गोप्य 
रक्षणीयं शक्तिपातवतामेव परकार्यं त्वया ना- 
न्येषाम्। तव चेतदयोग्याया अतितीवशक्तिपातेन 
परतखनजिन्ञासावसरे कथितम् । "किं भूयः परि 
प्रच्छसि ` इति भाविप्रमेयावकाशदानाय पाट- 
छिकसंगत्यथेमिति शिवम् ॥ .. 

अरोषविश्ववेश्वात्म्यसामरस्येन सुन्दरम् । 
चिदानन्दघनं श्रीमन्नेत्रमेशपास्मदे ॥ 
न 
इति श्रीनेत्रतन्त्र 

श्रीमदामाहेश्वराचार्यव्य-श्रीक्षेमराजविरचितोदयो ताख्य- 

रीकोपेते प्रथमः पररः ॥ ¶ ॥ 

1 

श्रीमलतापभूभतेराज्ञया प्रीतये सततम् । 
मधुूदनकोलेन संपाद्याञयं पकारितः ॥ 

शरीपःसाम्बदिवापेणं सयात् । 



अय 

श्रीनेचतघे 
|, -क 9 

ऋ क क 

श्रीक्चेपरराजकृतोश्योतोपेते 
*०नः 6“ <<-० °^ 

दवितीयः पटलः 

अष्टमूतिं विश्वमूतिं यदमूर्तं भगीयते । 
मच्रमूति दुमो नें तचिन्मूरतिं महेशितुः ॥ 

किं भूयः परिष्च्छसि' इत्युक्तया द त्तावकाश्चा 
अवगततचखानुवादपुरःसरं जगदनुजिष्रक्षया 
मनघ्रस्वरूपमवतितारयिषुः 

श्रीदेढ्युवाच 

यदेवं परमं शान्त- 
मप्रमेयगुणाख्यम् । 

सवीनुयाहकं वीर्य 
तव देव मुखाच्छरृतम ॥ १ ॥ 



्रनित्रतन्त्रम् | 

भगवन्देवदेवेश 
रोकानुयहकारक । 

त्रियोनिजमिदं सवे 
तियैड्यानुषदेवगम् ॥ २॥ 

आधिव्याधिभयोहिं 
विषभूतभयादितम् । 

अपसत्युशताकीणं 
ज्वरकासक्षयाष्टिद्ट ॥ ३ ॥ 

भूभुवमांनुषे रोके 
विप्रादिप्राणिनस्तथा । 

दुःखदोषशताकीणः 
कुतस्तेषां सुखं विभो ॥ ९ ॥ 

युगानुरूपमानेन 
तेषामायुः स्वमानतः । 



दितीयः पटः । ४१ 

जिघांसन्ति बरोपेता- 
स्त्वत्तजोवटहिताः ॥ ५ ॥ 

अनेकशतरो भेदे 
व्याधिभिश्च सुपीडिताः । 

तेषामनुमहार्थाय 
कृपया प्राणिनां हितम् ॥६॥ 

वदोपायं जगन्नाथ 
मुच्यन्ते येन सर्वतः । 

आमच्रणानि प्रात् । पूर्वाधिकारे यत्परमं 
वीयं निर्णीतं शान्तत्वादि विशिष्टं तव सुखाच्छतं 
ययेवमुक्तदशा सर्वानुयाहकं, तत् भगवन् 
विश्वानुयाहक व्याध्याद्याकीणों यश्चतुदैराविधो 
भूतसगः ये च भूर्युवर्मानुषे रोके विप्राद्यास्ते 
निःसंस्येदुःखेः रागद्वेषादिदोषेश्चवाकीणोस्तेषां च 
युगायुसारपरिमितमप्यायुःःखदीयतेजोवलाभ्यां 
स्फीता अथौत् शाकिनीभूतयक्षहादया उ्या- 



४२ श्रीनेत्रतन्त्रम् | 

पिभिः सह हन्तुमिच्छन्ति, ततस्तेषां सर्वेषां 
प्राणिनां कपयानुयहं कतु हितमुपायमादिदः 
येनैते सुष्टु पीडिता; सर्वे मुच्यन्ते निडृत्तसर्वोप- 
द्रवा अपव्रज्यन्ते ॥६॥ 

ततश्च 

येन येन प्रकारेण 
ज्ञानयोगेन मच्रतः ॥७॥ 

यद्यत्पश्यसि देवेश 
तदुपायं वद् स्वम 

हे देषेश स्व आत्मन् ज्ञानयोगमन्रानाश्ित्य 
येन येन स्थूरेन सृक्ष्मेण परेण वोपायेन तस्प- 
भ्नितं श्रेयो यत् पयसि तस्योपायं वद् ॥ 

अन्न तव्रावतारकः सङ्गतिं करोति 

एवं देव्या वचः श्रुत्वा 
प्रहस्योवाच शंकरः. ॥ ८ ॥ 



द्वितीयः पटलः । ४६ 

प्रहस्येति योगयुक््या कथयिष्यामि, - इत्या- 

दिष्टखात् परस्फुरत्तासमावेशादिहस्यः अथ च 
परारूपितनीत्या नादामशोवेशादटहासं कृत्वाः 
किं तत् यदेतस्य भगवतोऽसाध्यमिति स्मितं 
विधाय ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अतिकारुण्यमाविष्टा 
देवि ववं पृच्छसीह माम् । 

न केनचिदहं पृष्टो 
नाख्यातं कस्यचिन्मया ॥९॥ 

यदिहातिकपया याहं प्रष्टस्तथा न केन- 

चिदहं पृष्टः, अतश्च ‹ नापृष्टः कस्यचिद्रूयात् ' 
इति नीत्या मयापि न कस्यचि दास्यातम् ॥९॥ 

अतश्च 

सत्सु मच्रेषु सर्वेषु 
९ भूः ज 
नेत्रभूतं प्रकीतिंतम् । 



४४ श्रीनेत्रतन्त्म् । 

ममाररये न केनापि 
कक्षितं तु सदकभम् ॥१०॥ 

तवाद्य कथयिष्यामि 
त्रिप्रकारं परं धुवम् । 

मच्रयोगज्ञानगम्यं 
मोक्षदं सिद्धिदं वम् ॥११॥ 

यसया ने्रस्वरूपं पष्ट सस्यु प्रधानतया षिद्य- 
मनेषु सा्त्रिकोरिरूपेषु मन्नेषु मध्ये विषयेषु च 
नेत्रभूतं यथा ने्रमितरेन्द्ियमध्ये प्रधानमूतं, 
सत्सु विद्यमानेषु भावेषु परकाराकं च प्रकीतितं 
तथेवेतत् । यद्वक्ष्यति 

' सर्वसाधारणो देवः सवेिद्धिफरमदः । 
सर्वेषामेव मत्राणां जीवभूतो यतः स्मृतः (१३।४२) 

इति । तच्च सवेशाचख्रोपदेशावसरे ममारायस्थं 
केनापि न ज्ञातं स्व॑सबौत्मनः पराद्रयस्य सर्वै. 
दाखेषु गुढोक्तयासूतरितस्य भेदाधिवासितेदु- 



दवितीयः पटः । ४९ 

रवधारत्वात् सुष्टु इरभम् । एतन्मत्रयोग- 
ज्ञानगम्यतवात् स्थूखसूष्ष्मपरोपायप्राप्यं त्रि- 
प्रकारं धरुवं नित्यं भोगमोक्षफटं तव योग्याया 
धुवं निश्चितमथ्य कथयिष्यामिः-इति सोपायस- 
प्रयोजनवस्तुतच्वध्रतिपादनं पुनरपि विरोषतः 
प्रतिजानीते अत्यन्तोपादेयत्वाद स्याथस्य ॥११॥ 

तत्र 

आदो मन्मयं वक्ष्ये 
क 

सिद्धि्रयसमन्वितम् । 
साङ्कं स्वमुद्रया युक्तं 

सर्त्राणकरं परम् ॥ १२ ॥ 
यदुपकान्तं परं रूपं तद्रोधस्य विमशेसार- 

त्वान्मच्रः प्रकृतं रूपं यस्य तादक्, भाविभोमा- 
न्तरिक्षदिव्यखमिन्नसिद्धित्रययुक् , हदयायज्ग- 
षटुसदितं, भाविपद्मामनसुद्रया युक्त सवेत्राण- 
कत् विशवायुयहकृत् वक्ष्यामि, इति मच्रविषयेषा 
एतद धिकारपरतिज्ञा ॥१२॥ 



४१ श्रीनेन्नतन्स्रम् | 

किच 

भूतयक्षग्रहोन्माद- 
साकिनीयोगिनीगणेः | 

भगिनीरुद्रमात्रादि- 
उावीडामरिकादिभिः॥ १३ ॥ 

रूपिकाभिरपस्मारेः 
पिशाचेश्चाप्यनेकराः । 

ब्रह्मरक्षोयहायेश्च 
कोटिशो यदि मुद्रिताः ॥१९॥ 

अपर्त्युभिराकान्ताः 
कालपारोर्जिघांसिताः । 

राजानो राजतनया 
राजपल्यो ह्यनेकशः ॥१५॥ 

विप्रादिप्राणिनः सर्वे 
सवेदोषभयादिताः । 



दितीयः पररः | ४७ 

येन वे स्शतिमात्रेण 
मुच्यन्ते तद्रवीमि ते ॥१६॥ 

भूतादिभिथदि मुदिताः समापन्नापस्त्यवश्च 
कालपाशेरैन्तुमिष्टाः प्राक्षपृत्यवो राजादयाः भ- 
जापारकाः तत्पास्या विप्रायाः सर्वेभ्यो दोषे- 
भ्यो वयाध्यादिभ्यो यद्धयं तेना्दिं ताः यत्स्परते- 
रेव मुच्यन्ते तन्मव्रस्वरूपं ते वच्मि,-इति 
संगतिः भूताः शन्यक्ूयेकब्क्षचत्रादिस्थान- 
स्थाः । यक्षा बलिनः सखविशेषाः । यहा बाल- 
ग्रहरतियहायाः। असंवदभराप्यनिभित्तकोध- 
कामादिचित्रचित्तवत्तिदर्दी उन्मादः। रूपपरि- 
बृर्य्थं पशुशोणितायाकषिणी शाकिनी । पीठटजा ` 
देवयो योगिन्यः ब्राह्यायंशकोत्था भगिन्यः । 
ब्राहमयायास्तु शुद्रमातरः । डाव्यो डामरिकाश्च 
श्रीसवेवीरे 

‹ परचित्तगतं ज्ञानं रूपस्य परिवतेनम् । 
करोस्यसृतदुन्धा च क्ञेया सा शद्रडाक्रिनी ॥ 



४८ श्रीनेत्रतन्न्रम् | 

इत्युपकम्य 
डाव्यशनेव॑विधा जेया युक्षाचाराचने रताः । 
स्वादयन्ति नत॒ धन्ति च्छिदरान्वेषणतत्पराः ॥ 
डामर्यस्त्वपरा ज्ञेया मन्रतद्रतचेतसः । 
परापरं समश्नन्ति मातुष वाहयन्ति च ॥ 

पर्यटन्त्यखिखं पृथ्वीं रूपं कुवेन्त्यनेकधा 1 

इति रक्षिताः । हिंसिका रूपिकाः । आकस्मि- 
कपतनचैःसन्ञफेणमोकादिङदपस्मारः । इम- 
शानादिवासिन उल्कामुखाः पिदयाचाः। बह्य- 
रक्षांसि रक्चसविहहोषाः । यहा अनिष्टराशिगता 
सोमायाः । वितत्य चेतस्स्वरूपमये दरोयि- 
व्यामः ॥१६॥ 

अथ मनच्रोद्धारे इतिकतेव्यतामाह 

भूप्रदेशे समे शुद्ध 
चन्द नागुरुचर्चिते । 

कपुरामोदगन्धाव्ये 
 कुङ्कमामोदसेविते ॥ १७॥ 



द्वितीयः पटः | ४९. 

आचायैस्तु प्रसन्नात्मा 
चन्दनागुरुचचिंतः । 

उष्णीषादयेराभरणे- 
भूषितैः सुमहामतिः ॥ १८ ॥ 

पद्ममष्टदलं कृत्वा 
मातकां तत्र चाक्िखित् । 

शुद्धे अमिश्चवर्णे। चन्दनेति चन्दनादिना 
आधारश्क्तितया पूजिते इत्यथः । प्रसन्नः शिव- 
समावेशप्रास्नेमस्य आस्मा यस्य । चन्दनेति 
छृतनित्यानुष्ठानः । खष्टु महामतिमौठकासत- 
रज्ञः, अज्ञाता माता मात॒का अशेषमघ्रादि.- 
जननी ॥ ५८ ॥ 

कथमित्याह 

त्रितनुं मध्यतो न्यस्य 
वगोन्प्रागादितो टिखेत्॥ १९॥ 



९० ्रीनित्रतन्त्रम् । 

वितनुर्मोकारं, मध्यतः कर्णिकायां, वगोम् 
कचरतपयकशायान् कमेण प्राच्यायेश्ान्यन्तम् ॥ 

इत्थं छिखित्वा पाटक्रमेणेव 

पूजयेत्परया भक्त्या 
पुष्पधुपादिविस्तरैः । 

मनच्राणां मातरं देवि 
प्रोद्धरेन्मघ्रदेवताम् ॥२०॥ 

प्रोद्धरेदिति परूजानन्तरमित्यथैः ॥ २०॥ 
उद्धारमाह 

विश्वाय विश्वरूपान्तं 
 विश्वहाम्रतकन्दटम् । 

ज्योतिष्वेनिः पराशक्तिः 
रिव एकत्र संस्थितः ॥२१॥ 

विश्वाय प्राथमिकवर्ण, वि-चरूपाया माया- 



द्वितीयः पटः | ९१ 

या ईैकारस्यान्तमन्तगसुवर्णम्, विहा काल- 
स्तद्राची मकारः । अथच विश्वस्यायः लघ्रा 
बरह्मा तद्वाचित्ादवणम्, तथा विश्वरूपस्य 
विष्णोरन्तो निश्चयो यस्य तदुवणम्, विश्वसं- 
हता रुदरस्तद्वाचितवान्मकारोऽपि तथेति वाच्या- 
तुसा्यपि उद्धारः । अपरतमदोषविश्ववेदयाभेद- 
वेदनात्मा बिन्दुः, कन्दरमधेचन्द्रः, अ्योतिर्नि- 
रोधिका स्पष्ठरेखात्मा, ध्वनिः सवैवाचकामेद- 
विमशोत्मा नादो हकङारूपः, पराशक्तिर्विन्दु- 
दयमध्यगा स्पष्टरेखा । अच्र नादेन नादान्तः 
स्वीशृतः, परादात्त्यापि अधरवत्यपरादिराक्त- 
रूपाः शक्तिव्यापिनीसमनाशक्तयोऽन्तःकृताः। 
शिव उक्तविश्वामेदविमरशाव्मा परनाद रूपतया 
सर्वोपरि दरनीयः+-इति धूटिभेदकमः । 

 ब्रह्मपिनद्रहराण्डवाच्यउमवागक्यपथा नादभू- 
म्यारोहाय गरुत्स्ववेद्यशचशयद्धेखानिरोधान्तगा । 
नादज्ञाठतरोध्वेयोविगस्ति वेच स्फुटान्तध्वेनि- 
स्परौज्याशषिपदा तदात्तमनना तच्छोन्मना तां स्तुमः” 



९२ श्रीनेत्नतन्त्रम् । 

इति हृद्धेदकमः। एकन संस्थित इ्युक्तेतः 
पदाशथैजातस्येकप्रणवात्मता दिता ॥२९१॥ 

अस्य माहात्म्यमाह 

अनेन भ्रथितं सर्व 
सूत्रे मणिगणा इव । 

अस्मान्मघ्राः समुत्पन्नाः 
सप्तकोत्योऽधिकारिणः॥ २२॥ 

रथितमुम्भितं व्याप्तमिति यावत्। सप्तको- 
व्यो मघ्रा इति प्रथमसर्गे तावतामेवाधिकारोऽ- 
भूत् । अनन्तर तु 

८ ,,,,........,". जातमात्र जगत्यथ । 

मच्राणां कोय्यस्तिस्चः साधः शिवनियोनिताः । 
अनुगृ्याणुसंघातं याताः पदमनामयम् ॥ : (१।४१) 

इति श्रीपूर्ेऽभिधानादषेचतसलः कोटयोऽधि- 
कृताः ॥२२॥ 

दवितीयबीजसुद्धराति 



दवितीयः पटः ९३ 

चित्रभानुपदान्तं तु 
शशाङ्शकरोद्रम् । 

तदङकुदोध्वविन्यस्तं 
ति्यगगान्तोष्वेयोजितम्॥२३२॥ 

चित्रभानुपदं पाद्ममाभ्नेयपत्रं तदन्तस्थं कवगे- 
संबन्धि उवर्ण, तच्च शदाङ्शकरुमधचन्द्र उदरे 
मध्ये यस्य तादक्, एवमुद्धारानुसारमभ्रीषोमा- 
त्म जवर्णं जातम् । तदङ्कदास्योकारस्य उर्धवेति 

उपरि विन्यस्तं कार्यम् । तथा तिर्थग्गो वायु- 
स्तस्पत्रे यो ऽन्तः पवगोपेक्षया मकारस्तेन उरध्व- 
योजितं बिन्दुरूपयोजना यस्य । अन्न च चिन्दु- 
रधेचन्द्रादिपरमेयासूत्रणपरः ॥२२॥ 

अस्य माहारम्यमाह 

एतत्तत्परमं घाम 
एतत्ततरमाश्तम् । 



९४ श्रनेत्रतन्त्म् । 

चिदानन्दघनमिस्यथः ॥ 
तृतीयमुद्धरति 

यत्तत्परममुषिष्ट- ` 
ममतं रोकविश्चुतम् ॥२५॥ 

पीयुषकटया युक्त 
पूणेचन्द्रप्रभोपमम् । 

यत्तदिति स्वसंवे्ं सम्यक्स्वरूपस्फुरत्तया 
समावेरासुखसद्धावावमरितात् परममुदिष्टम्, 
अमृतं कोकविश्चुतमित्यभ्रतबीजतया रोके भ्र- 
सिद्धं सकारात्मकं, पीयूषकखा अमाख्या षोडङी 
परा विमश्यशाक्तिस्तया युक्तं विश्वसत्तायाः परा- 
श्रूतमयस्वापादनात् प्रणेचन्दरघ्मभातुल्यम् ॥ 

यत्तत्परममुदिष्टमिद्युक्तया तृतीयबीजमाहा- 
स्म्यस्योक्ततात् समस्तमच्रनाथस्य माहात्म्यमाह 

एतत्तत्परमं धाम 
एतत्तत्परम पद्म् ॥२५॥ 



दितौयः पटछः । ९५ 

एतत्तत्परमं वीये- 
मेतत्तत्परमाखतम् । 

तेजसां परमं तेजो 
ज्योतिषां ज्योतिरुत्तम- ॥ २६॥ 

सवस्य जगती देव- 
मीश्वरं कार्णं परम् । 

खष्टा घतौ च संहतो 
नास्त्यस्य सदृशो बरी॥२७।॥ 

मच्चाणामाट्यो ह्येष 
स्वैसिद्धिगुणास्पदम् । 

तदे तच्छब्द स्वरूपपत्यभिन्ञापनाय । परम- 

मनुत्तरं धाम चितकाशः, पदं विश्चान्तिभूमिःः 
वीर्यं सामर्थ्यम्, अम्रतमानन्द्ः, तेजसां काखा- 
ग्यादि दी्तीनां, ञ्योतिषां सूर्यन्दुधुवादोनां, 
सर्वस्येति षडध्वरूपस्य जगतो देवं योतमानम् 

उपादानायनयेक्षि परं कारणं स्वचिद्धित्तो स्वा- 



५६ श्रीनि्रपन्त्रम् । 

नतिरिक्तस्यातिरिक्तस्येव विश्वस्य भासकम्,अ- 

तश्च बरी शक्तः अस्य सदृशो न कथित् सगोदि- 

पञचङ्कत्यक्र द स्ति अस्येव स्वच्छस्वतन्रचिदेकघन- 

त्वात्, सदारिवादीनां तु एतदाभासितानामेत- 

दे.शथविधुटुपरक्षणेनेतदिच्छयैव खष्टयादिका- 

रिखात्। वक्ष्यति चेतत् 

!श्र्तया तु भगवान्सर्वं करोति दि विथुत्वतः । 

निपित्तकारणं देवो यथा सूयेमणेः क्रिया ॥ 

उपादानं ठ सा शक्तिः संश्चन्धा समवायतः \(२१।५१) 

इति । एतच तत्रैव व्याख्यास्यासः । मन्राणा- 

मारय इति सर्वेषां विदानन्दात्मवीयेसारतात्, 

सकीसां साधकाभीष्टसिद्धीतां णानां च सवे- 

ज्ञतादीनामास्पदमाश्चयः ॥ 

अथ 

अधुनाह्धानि वक्ष्यामि 
संनद्धो यैस्तु सिद्यति॥२८॥ 



हितीयः पटः | ९७ 

अङ्गानि हृदयादीनि, संनद्ध इति नित्यने- 
मित्तिकादो कृतपरियहः, सिद्धयति भुक्ति मुक्ति 
च लभते साधकादिः, आचायस्तु वितरति 
युत्रकादेरित्यर्थात् । अनेन च भाविनित्यादि.- 
कर्मोपक्षिपता पाटछिकी संगति्द॑रिता ॥२९॥ 

तच्र 
कृतान्तमध्यमं वर्णं 

स्वरराण्पञ्चमान॒गम् । 
प्रभञ्जनान्तशिरसं 

हदयं सवेसिद्धिदम् ॥२९॥ 
कृतान्तस्य याम्यदटस्थस्य चवग॑स्य मध्यमं 

वर्णं ज, स्वरराद् इन्द्रः तत्पत्रस्थस्याव्गस्य 
पञ्चम उकारोऽनुगोऽधोगतो यस्य, प्रभञ्ननान्तो 
मकारो बिन्दुरूषः रिरसि यस्येति मात्रं दिती- 
यं बीजमेवेतत् हृदयं निर्णीतं, महामाहास्म्य- 
योगात् सवः सिद्धीद॑दाति ॥ २९ ॥ 

रिरोमच्रमाह 
सोमन्तमनटायेनं 

युक्तं प्रणवयोजितम् । 



९८ श्रीनेत्रतन्तरे । 

एतच्छिरः 
सोमदिग्दखगयवर्गान्तं ववरणम्, अनल- 

स्याञ्चेयवणैस्य रेफस्याद्येन वर्णेन यकारेण 
युक्त, प्रणवेन मिश्वीकृतम् । एवं व-य-ओमेतच्र- 
येकीकारात् शिरः शिरोमत्रोऽयम् ॥ 

अथ ॥ 
अनिटन्तेन | 

युक्ता माया शिखा स्खता॥३०॥ 
माया ई, अनिखान्तेन प्राग्वहटिन्दुना, शिखा 

स्मृतेत्यविचिछिन्नेन पारम्पर्येण ॥ ३० ॥ 
कवचमाह 

हशान्तमीग्वरोर्ध्व च ` 
हादशाधोध्वेयोनितम् । 

शिवराक्त्याथ नादेन 
युक्तं तद्म चोक्तः म ॥३१॥ 

 ईशदिण्दरुगरावगौन्तं इवर्ण क्षस्य कृटा- 
क्षरखेन पुथक्तात्, यदिः वा ईडा ईशानवक्रवाची 
्षोजन्ते यस्येति, तदेव ई शवर ईश्वरभडारकवा- 



दवितीयः पटः | ६९ 

ची चिन्दुरू््वे शिरसि यस्य । द्वादद्ानामधंस्य 
षष्टवीजस्योकारस्योध्वे योजितम्, रिवरात्तयेत्य- 
नेनोध्वगसर्वेमात्रप्रमेयमुक्तम् , वम कवचम् ३१ 

नेत्रमाह | 
सभैरवायं प्रणवं 
 सदागतिरिरःस्थितम् । 
नेत्रमच्रो महोग्रश्च 
 सवेकिल्िषनारानः ॥ ३२ ॥ 

भैरवो श्चाङ्कारभेरववाचको ञ्लकारस्तस्यां 
ज, सह भेरवस्यादेन वतेते यल्पणवरूपं तद्रा- 
युबणंस्य यकारस्य शिरसि उपरि स्थितमिति 
तरितथेकीकारात्मकं, महो इति शाक्तमरद- 
जितभैरववहिषुषटासेषभेदतवात् तत एव सवे- 
पापदाही । चकारः परविश्रान्तिप्रदत्वं समुचि- 
नोति ॥ ३२ ॥ 

अल्रमाहू 

अजीवकटसंयुक्त 
मखमेतस्प्रकीर्तितम् । 



६० श्रनित्रतन्तर | 

न विद्यते जीवो यस्मात् सोऽयमजीवकः 
फकारः संहारवर्णः स चासो अजीवकेनाप्राणे- 
नानच्केन टकारेण सम्यक् संहारसारण युक्तः। 
अजीवकरशब्दो द्विरावस्येः ॥ 

उपसंहरति 

अङ्कषटं समाख्यातं 
मनघ्रराजस्य सिद्धिदम् ॥३३॥ 

सम्यग्वीयसारमाख्यातं, सिद्धिदभित्याराध- 
कानामथोत्, अनेनाधिकारान्तरसंगतिः सूचि- 
तेति शिवम् ॥ ३६ ॥ 

सवेहतादिगुणषष्रमयाङ्गसद्धि- 
संपूणेषुन्दरचिदेकघनपकाशम् । 

निः्ेषपञ्चविधकृत्यकृदीशनेन- 
मत्रं लुमो निखिटमच्रषदेशमेकम् ।। १ ॥ 

इति श्रीक्षेमराजविरचिते श्रीनेत्रोद्योते मन्रो- 
द्धाये ह्वितीयोऽधिकारः ॥ २॥ 



अथ 

श्रीनेत्रतब्रे 

श्रीक्षेपराजङृतोद्धोतेपेते 

तृतीयोऽधिकारः। 

भवरत यद् योते नित्यकमे महात्मनाम् । 
अशेषङ्किश्चटुन्रेन्नं युमस्तमेरुरोदहितम् ॥ १ ॥ 

सिद्धिदमिष्यक्तेरितिक्तैव्यतापूरणेन भरमा- 
णीकारयय नित्यकर्म प्रकाशयितुं श्रीभगवा- 
सुवाच 

अधुना यजनं वक्ष्ये 
येन सिद्धति मच्रराट् । 

अघुनेत्याराध्यमन्रस्वरूपे प्रकाशिते यजन- 

मन्तवैदहिर्यागस् । सिच्यति सुक्तिमुक्तिभ्रदो 
भवति ॥ 

तत्राल्लातस्य यागेऽनधिकारात् 

आदौ स्नानं प्रकुर्वीत 
सवैकिलिषनाङनम् ॥ १॥ 



९२ श्रीनेनतन्तरे। 

कथमित्याह 

अखमव्रेण देवेशि 
गदमुदूत्य मन्रवित् । 

रोचं यथोचितं कृत्वा 
पश्चात्स्लानं समारभेत् ॥ २॥ 

स्मृतिशाखोक्तनीत्या शारीरं शोचं ऊत 
मन्रेण सृदसुद्धुत्य स्लानमारभेतेति संगतिः ॥ २ 

तच्रादो संहारकमेण 

पादो जङ् कटि चोरू 
पूव खद्विखिमिखिभिः । 

परक्षाल्येति शेषः, त्रिभिरिति लिङ्गव्यत्ययात् । 
एवमन्यदपि मन्तव्यम् ॥ 

किमव्यवधानेनेत्याह 
त्रिरन्तरितयोगेन 

त्रीन्वारानन्तरितो योगः करक्षाङनसंचन्ध- 
स्तेन पादो प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षाख्येत् । ततो 
जङ्ग ततो हस्तो, तत. ऊरू ततो हस्तो, ततः 



तृतीयोऽधिकारः । ९३ 

एव कृत्वा 
सप्तमिः शुद्यते पनः ॥ ३॥ 

करक्षारुनाय खदीताभिसरंद्धिरित्य थात् ॥२॥ 
अथ 

सप्ताभिमन्तरितां कृत्वा 
मृदमसख्रेण मन्त्रवित् । 

प्रताप्याकंमुखां पश्चा- 
च्छरीरमनुरेपयेत् ॥ % ॥ 

मच्रविदिति उक्तपापदाद्यञ्रवीर्यवित्, 
अर्कमुखां ददितादित्यां तददृष्टो प्राणाकै 

स्पष्टा, निजविवक्षितं चेतदनुखेपनम् \॥ ४॥ 
विघ्रोपरामना्थं तु 

अम्भसा | 
आक्षाल्य देहमाचमेत । 

पुयैष्टकशुद्यर्थं पणवेन त्रिराचमने दिः खकति- 
माजेनं द्वारस्पशेश्चति ! 

आचमनार्थ मङल्लानमुक्तवा विधिस्नानमाह 
वामहस्ततरे भागान् 

ग्रत्त्रायाख्रीस्तु कारयेत् ॥५॥ 



६४ श्रीनत्रतन्त्रे | 

परदास्ता सरत् मुस्ता, जीन्भागानिति श्रीस्- 
च्छन्दादि.्टनीत्या अग्रसव्यापसव्यगतान् ॥५॥ 

तच्र 
अख्रजप्तं क्िपेदिष्ु 

अभ्रस्थितं भागम् ॥ 
मृं तीथे प्रकत्पयेत् । 

मूखमन्रजकसषवामभागेन शिवतीर्थं कस्पये- 
दिस्यथं 

अङ्कः शरीरमारभ्य 
क्षाल्य चान्तजर जपेत् ॥६॥ 

अङ्केरिति अद्भषद्रूजक्तदक्षिणभागम्दा इत्य 
। जखस्यान्तः अन्तजंखम् ॥ ६ ॥ 
किं जपेर्कियनचेत्याह 

मूं शक्तया 
यथाशक्ति मूरमत्रे जपेत् ॥ 
अथ 

समुत्तीयं 
सन्ध्यां वन्देत च कमात् । 



ततीयोऽधिकारः | ६९ 

श्रीस्वच्छन्दादिष्टनीत्या कशमुद्रया शिराऽ 
भिषिच्य जटखादुत्तीयं वामकरगताम्बुविधुषां 
दक्षिणकरशाखाभिरख्रमन्रेणाधशक्षेपः, मुख 
दादिभिस्तुं उपरीव्यादि सन्ध्यावन्दनम् ॥ 

किंच 

शिखां बद्धा शिखां स्त्वा 
मृच्राणा तपण ततः ॥ ५७ ॥ 

शिखामच्रं स्मृसा, शिखायन्थि बद्धा अथ 
च शिखां मध्यशाक्तिं वद्धा तच्र स्थिता तद्रीयं 
साराणां मच्राणां तपेणं कुयोत् ॥ ७ ॥ 

अथ 
देवान्पितुनुषीश्चेव 

मन॒जान्भूतसयुतानच् । 

संतप्यं तीथं संगह्य 
यागौको विधिना विशेत् ॥८॥ 

सवेमत्रान् संतप्य, रिवती्थं मत्रयहणेन 
भावनया स्वात्मरीनं कृता, यागण्हं भाविषि- 
धिना विशेत् ॥ ८ ॥ 



६६ ्रनित्रतन्त्रे | 

तं विधिमाह 
आशामातृगेणं लक्ष्मीं 

नन्दिगङ्क च पूजयेत्) 
महाका तु यमुनां 

देहटीं प्जयत्ततः ॥ ९ ॥ 
५७५७४.५ :, द्वारेष्वै गणपतिलक्षम्यो, 

पाश्चद्रये नन्दिगङध महाकालयसुने, वामे देहली, 
प्रणवचतुथीनमःशब्दयोगेन पूजयेत् । अस्य 
नयस्य सर्वसहत्वात् सिद्धान्तदशा नन्दिगङ 
दक्षिणे पूज्ये, महाकाखयमुने वामे । वामसखरोत- 
स्येवं मेषास्यच्छागास्यो तु अधिको दक्षिण- 
वामयोः। भैरवसखोतसि संहारप्रधानत्वात् दक्षि 
णे महाकार्यमुने वामे नन्दिगङ्क । षड तु 
दिण्डिमहोदयो अधिको ॥ ९॥ 

अथ सक्तवाराख्रजक्तं दीप्तं ढसुमं नाराचा- 
ख्रप्रयोगेनान्तः क्षिघ्वा 

विघ्रप्रोच्चाटनं कृत्वा 
दिग्बन्धं कवचाखतः । 



तृतयोऽधिकारः । ६७ 

 पातालादिगतान् विघ्नान् पाष्ण्योघातोचचारता- 
रादिशब्दैरखरेणोचाव्य, कवचेनोचारितवि्ना- 
ननुप्वेशाय दिशो बध्नीयात् ॥ 

ततोऽपि 
स्वासनारथं प्रकर्प्याथ 

राक्तिमाधारिकां शुभाम्॥१०॥ 
उपविश्य ततः कुया- 

स्राणायाममनुकरमात् । 
स्वस्य चिदास्मन आसनार्थ विश्वाध्वनः 

समन्ताद्धारणादाधाररूपां शुभां पारमेशीं 
क्रियाशक्ति ° ओ आधारशक्छये नमः इति 
कपयित्वा, उपविदयेति तदाश्रयमात्मानं खा 
पायलिकरेचनपूरणकुम्भनक्रमेण आत्मनो द्वाद- 
दान्तस्थशाक्तवरस्परशाय देहस्य दाहार्थं बेचि- 
व्यमुत्पादयितुं प्राणायामं कुयोत् 1 १० ॥ 

अथादो करशुद्धिन्यासं कृत्वा 
वारणामारभतात्र दि 

युगपच्छोषणादिभिः ॥११॥ 



६८ श्रीनत्रतन्त्रे | 

पाटरोरिकं तु मखिनं 
निदंग्धं तत्र भावयेत । 

पीतचतुरलात्मवज्र-ल-लाज्छितभूधारणां- 
दार्यं च सितार्थचन्द्रात्मपद्म-व-लान्छिताप्यधा- 
रणां पष्ट च देहे विचिन्त्य, षडटनदु-य-लाडिछित- 
कष्णादत्यात्मवायव्यधारणया सह॒ शोषमस्य 
ध्यायेत् इत्याचस्याथः। एवं कृते सति त्वङ्- 
मसाखड्ूमजास्थिशुकरूपत्वात् मलिनं देहं पादाङ््ोत्थकालाश्निना लोहितत्निकोणात्मदा- 
कति-र-साञ्छिताश्नेयधारणाचिन्तनतोऽहेभावभ- 
शमाय दग्धे भावयेत् ॥ १२१ ॥ 

अथ 
विज्ञानं केवट तत्र 

शुन्यं सवेगतं स्मरेत् ॥ १२॥ 
तत्र देहे चिन्तिते ेयश्न्यतवाद् व्यापि 

चिन्मात्रं स्मरेत् ॥ १२॥ 
एव ध्यानात् 



तृतीयोऽधिकारः । ६९ 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति 
ध्येयं चात्र न विद्यते । 

आनन्दपदसंरीनं 
मनः समरसीगतम् ॥१३॥ 

नाहमिति मितः प्रमाता, अन्य इति नीला- 
दिबाद्योऽथः, ध्येयमित्यान्तरोडेखात्म न किंचि- 
दत्रावसरेऽस्तः ~ इति इता अणुताप्रशान्तो 
शाक्तस्फारवेशादानन्दपदसंरीनं सन्मनःसम- 
रसीगतं चिन्मात्ररूपं जातम् ॥ १३ ॥ 

एवमात्ममृतिन्यासादनन्तरं सकरनिष्कले- 
कात्ममत्रमूतिन्यासमुचितासनन्यासपूर्वमाह 

पश्चादाधारदक्तिस्थं 
स्वासनं परिभावयेत् 

धात्रीं पयोऽणेवं पद्य 
चन्द्रविम्बावभासितम् ॥१९॥ 

पश्चातकारखकरापोत्थ- 
पीयूषेण तु सेचयेत् । 
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मर्तिभूतं त्रितत्त्वं च 
मृटेनेव प्रकर्पयेत् ॥१५॥ 

पश्चादिति देहशुच्यायनन्तरम् । धाञ्य- 
मृताणैवपद्यानि कमेण पृथ्व्यसेजस्तस्वन्यात्या, 
तच्च आकाशश्िष्टमिति आधारराक्तयन्तः 

‹ पृथिन्यापस्तथा तजो वायुराकाश्चमेब्र च । 
पञ्चैतानि त॒ तच्छानि येग्योप्तमखिकं जगत् ॥ ` 

इति स्थित्या स्वीकृताशेषाध्वप्रपञथं तखपञ्- 
कमेतत्प्रणवेन स्वस्यात्मन आसनं न्यसेत्। तत्रो- 
परि निघ्रसयायष्टत्धिशव्कराकल्पितभाविध्यानो- 
चितदेहमास्मादितखत्रयसारसकरमूति देवं 
मृखमत्रेण परमानन्दात्मकास्रतरूपविमरुव्या- 
भिसतखेन सिचेत् पृष्टया कस्पयेत् ॥१५॥ 

ततोऽङ्कानि कराभ्यां च 
| शारीरे कल्पयेत्पुनः । 

पुनरिति निष्कखात्मनि सर्वज्ञतवादिधर्म- 
रूपाणि षडङ्गानि विकसञ्ज्ञानक्रियास्मकराक्ति- 
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द्रयामश्चनेन नेष्कटासत्म्योन्मजनाय कल्पये- 
(कु (क्य 

दिति विेषोऽत्राभिपरेतः । 

माद्र चेवाभिमानं त॒ 
चिन्तयेद्धयानयोगतः ॥१६॥ 

व्याख्यातव्याख्यास्यमानवीयेसारमात्रविम- 
हि 

दामाविरोदेकाम्येण ॥ १६ ॥ 
अथ सन्निधानायाह 

मुद्रां चेवाखतां बद्धा 
पद्ममुद्रामथापि वा । 

ध्यायेदात्मनि देवेशं 
चन्द्रकोटिसमप्रभम् ॥१७॥ 

स्वच्छमुक्ताफटघ्रख्यं 
स्फरिकाद्िसमप्रभम् । 

कुन्देन्दु गोक्षीरनिमं 
हिमादविसदशं विभुम् ॥१८॥ 



++ श्रीनेतन्नतन्त्रे | 

शुभ्रहारेन्दुकन्दादि- 
सितभूषणभूषितम् । 

सितचन्दनटिक्ताङ्खं 
कपूरक्षोदधूसरम् ॥१९॥ 

स्फुरचन्द्राखतस्फार- 
बहुरोमिंपरिप्टुतम् । 

सोममण्डटमध्यस्थ- 
मेकवक्रं त्रिखोचनम् ॥२०॥ 

सितपद्मोपविष्टं तु 
बद्धपद्मासनस्थितम् । 

चतुभूजं विशारक्ष 
वरदाभयपा णेकम् ॥२१॥ 

पृणेचन्द्रनिभं शुभ्र- 
मश्तेनेव पूरितम् । 

कृठ धारयन्तं हि 
जगदाप्यायकारकम् ॥२२॥ 
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परिपूर्णं तथा चन्र 
वामहस्तेऽस्य चिन्तयेत् । 

उद्यताङ्गष्टसव्योपरिसंरिरष्टतियकनिषटाङू- 
यिवामसंनिवेशादमतामस्रतकटशमुद्वां . परा- 
सृतपणेतातिशयात् , उक्तमन्यत्र 

^ सतवापकरस्योर्ध्वे दक्षिणं शयमुष्टिवत् । 
 कृतोध्वाङ्गुष्ठकं हस्तमाहुयद्रां च कालकशीम् ॥ ' 

संशटिष्ठाङ्ष्टमुकुरीकृतस्फारितकरद्रयां पद्- 
मुद्रां वा अशेषविश्वस्फारणस्वस्वरूपाभिप्राया 
द्धा आत्मनि स्वस्वरूपे देवेशं ध्यायेदि- 
त्यनुपाधिचिञ्ञ्योतिरेव स्वच्छस्वच्छन्दमहि- 
म्ना स्वभित्याभासिताशेषविश्वाह्वादि मुदित- 
तमाङ्ृतिशुश्नाच्छकस्पमात्मनो रूपं चिन्तयेत् । 
स्फुरचन्द्रेति चन्द्रोऽत्र करस्थः । एकवक्रं निः- 
सामास्यस्वतन्रश्क्तियोगात् । तन्माहात्म्यभा- 
सितेच्छादिशक्तित्रययोगात् जिनेत्रम् । सितपद्यं 
दक्तिकभमलं तस्याक्रमणं पद्मासनवबन्धात् । शा- 

3, 
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न्त्यतीताभिन्नस्य देवस्य रान्तादिशक्तेस्फार 
णातिरायात् चतुभँजत्वम्, विश्वप्रकाशकस्वाकू 
ताद्विशाखाक्षखम् । सिद्धिदानसवेभयोन्मूख- 
नज्ञानक्ियात्मकस्वस्वरूपोन्मेषकस्वाभिव्यक्तये 
वरदाभयाश्रतकलरशपृर्णेन्दुकरता ॥ २२ ॥ 

एवमाकृतितो ध्याता 

सवेश्वेतोपचारेण 
पूजितं तमनुस्मरेत ॥२३॥ 

उपचर्थतेऽनेनेत्युपचारः कुसुमनेषेव्यादि।(२ २ 
तदित्थम् 

बहुनात्र किमुक्तेन 
अये हि देवः परमानन्दनिभैरस्वात्ः 

साक्षादर्ज सागरः । 

युक्तं चेतत् ॥ 
यतः 

अस्मादेव समुत्पन्न- 
मग्धतं विश्वजीवनम् ॥२५४॥ 
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उत्पन्ने समुटसितममृतं परं शाक्तं वयम् २४ 
अनुयाद्यातुमरहायायं देवः केन नामन 

रूपेण स्फुरति,-इत्याश्चयेनाह 

अथ चिन्तामणिष्रख्यं 
भावभेदेन संस्मरेत् । 

भावस्य रागादिकट्ुषस्याश्ययस्य भेदेन 
दखनेन ॥ 

तंच 

सोम्यं रोद्रं तथा भीमं 
विकृतं भावभेदतः ॥ २५ ॥ 

सदारिवं तुम्बुरुं च 
भेरवं वीरनायकम् । 

वीरमायकं कुङेशर, भावस्य साधकादरायस्यं 
मेदाद्ैचिभ्यात् आभासितानुयाहिचिच्राकृति- 
मिव्यथेः, यदाहुः ` 

‹ येन येन हि रूपेण साधकः संस्मरेत्सद्ा । 
तस्यं तन्मयतां याति चिन्तामणिरिविश्वरः ॥ 

कृपाटखात् ॥ २५ ॥' 
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एवं ध्वात्वा यजेहेवं 
मानसैः कुसुमैः शुभैः ॥२६॥ 

ह॒त्पद्ये सवैसिद्धयर्थं 
मानसेस्तत्तरिर ्युचितैः ॥ २६ ॥ 
एवे साधकविषयमुक्तवा सामान्येनाह 

पश्चादोह्य प्रपूजयेत् । 
मानसार्चानन्तरं मच्रचकार्चिताधपान्नविधरुट्- 

परक्षाटितकुसुमादिभिः पङ्ृष्टं पूजनं भवतीति 
कृत्वादौ मानसं कायम् ॥ २६ ॥ 

किंच 
मानसैः कृसुमेयोचौ 

सात्विकी सा स्थिरा मता ॥२७॥ 
अनिमांल्या परा शुद्धा 

मोक्षदा सिद्धिदा शुभा । 
अन्न सवस्य प्रातीतिकेन चिदात्मसेन अ- 

ह्यापेणटषेरनिमेषात् ॥ २७ ॥ 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेन 
मानसं यजनं भुवम् ॥२८॥ 

आदावेव प्रकतेव्यं 
ततो गुरुपङ्कि पूजयित्वा, ततो रब्धानुक्ञः 

रिवताग्यक्तये सर्वैरेव 

पश्ाद्रव्येस्तु विस्तरैः । 
स्वग्रहे देवतागारे 

संगमे गिरिमृधेनि ॥२९॥ 
सुप्रशस्ते तु भूभागे 

पद्मषण्ड सुशोभने । 
यजनं प्रकतेव्यमिति संगतिः, भूभागे. इति 

सवत्र संबध्यते ॥ २९ ॥ 

तत्रादो 

आर्खिन्मण्डटं चित्रं 
सितरेखोपश्चोभितम् ॥३०॥ 
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चतुहीरं चतुष्कोणं 
सुसमं तु मनोरमम् । 

रशोभोपशोभासंपन्नं 
तन्मध्ये शरशिमण्डटम् ॥३१॥ 

4 रै 

सप्णचन्द्रसहरां 
रर्मिमाटखवलीयुतम् । 

तन्मध्येऽष्टदरं पद्म 
 सुसितं चन्द्रसन्निभम् ॥३२॥ 

विचित्रकेसरोपेतं 
हेमकर्णिकमुत्तमम् । 

मण्डस्य विधानं श्रीयागेऽये भविष्यतीति 
नेह तद्धितानितम् ॥ ३२ ॥ 

अथ 

तन्मध्ये देवदेवेशं 
स्वस्थानादवतारयेत ॥३६॥ 
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स्वस्थानादिति अन्तयांगुवः चिद्धाश्नः, 
अवतारयेत् अनुहाय बाद्यमूत्या भासात्मतया- 
वतरन्तं विश्ररोत् खष्टिक्रमेण च बहिन्यंसेत्॥२३॥ 

उत्तानो तु करो कृत्वा 
अङ्कष्टो तत्र मध्यगो । 

आवाहनीत्यावाहनमुद्या ॥ 

आवाहयेत्ततो देवं 
त्रिदेहपरिकिलिपितम् ॥३९॥ 

आ समन्तात् वाहयेत् बहिरपि अनुहाय 
आशितमूर्तौ चिन्तयेत् । भिदेहेति चिन्मात्र 
तया अन्त्यागख्यातेन बरिस्सखेन च रूपेण 
त्रिभिर्यथोत्तरं उयाप्यव्यापकतया स्थितेः परसू- 
ष्मस्थूटेनिष्कलादिसरेरदेहेः परिकद्पितमनुत्त- 
रेकरूपमपि | 

‹ स्वातद्रया्ुक्तमास्मानं स्वातश्यादद्रयात्मनः । 
भ्थुरीश्ादिसंकद्यैनिंमोय व्यवहारयेत् ॥ ° 

(३. प्र, १अ.१९ आ. १६ का.) 

इति प्रत्यभिज्ञोक्तनीया त्रिसवेन विभक्तमि- 
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त्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
आवाहितस्य सनिधानाय उच्छ्ताङ्ष्टमु- 

ष्टिभ्यां खिङ्सुद्धां, गभगङ्ष्ठमुष्टिभ्यां तु 
निरोधाय निष्ठुरं मुद्रां पददय, ततोऽपि 

आभेय्यादिविभागेन 
रेष्वङ्कानि विन्यसेत् । 

अभ्रीशरक्षोवायग्यदिक्षु हृदादीनि चत्वारि 
चतखषु प्रषौदि दिश अद्ःकणिकायां नेत्रम्॥३५ 

तत्स 

पूज्यं श्वेतोपचारेण 
पुष्पाम्बरविरेपनेः ॥ ३५९॥ 

नेवेदविंविधेधित्र- 
धूपेगष्टः सुधुपितम् । 

हयैः पानैश्च विविधै 
सुूपितं कृत्वा-इत्यथंः। अन्यत् स्पष्टम् ॥३५ 
साधकस्य 

भावभेदेन पूजयेत् ॥३६॥ 
तन 
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सवेश्वेतोपचारेण 
शान्त्यर्थं पूजयेस्मिये । 

पुष्टेयर्थं बहुभिर्भिशरैः 
संभारेः संमुतैयेजेत् ॥३७५॥ 

मिश्रैः सितलोहिताच्छादिःरूपेः ॥ २०७ ॥ 
अथ चाङ्गमूतम् 

पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत 
यथाकामानुसारतः । 

मुमुश्षुस्तिराज्याभ्यां, बुमुश्चुस्तु भातरिद्रव्येः। 
कैत्याह 

त्रिमेखरे वतुंले च 
चतुरश्रे सुशोभने ॥३८॥ 

हस्तमात्रेऽन्ततः कुण्डे 
अन्ततः छुण्डे इति स्थुखहोमे । द्विचतुरहै- 

स्तादो कुण्ड इति भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
अस्य च कुण्डस्य 

षडंडोनोष्वेमेखटा । 
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मध्यमा दहिचतुष्केण 
दादशांशाधमा भवेत् ॥३९॥ 
क क @ म ॐ ® न # क# # के + कग कै # @ + श # 9 

द्याञ्च पाश्वतस्तहत् 

पण्मध्याम्रेऽङगुखुत्रयाम् । 
हस्तस्य षडंोनाङ्खचतुष्टयेन उध्वैमेखला । 

मध्यमा द्विचतुष्केणाष्टमांशेनाङ्गखत्रयेणेत्यथः । 
अधस्तनी द्वादशांडा व्यङ्गा भषेत्। खातमधः 
शून्यम् । ओष्ठमेखला खातान्तराङे ऽन्तदैश्य- 
मानावयवविरेषः । अश्वत्थपत्रसदृशी नाभि 
योन्याकारां, नाभिः पुरस्तादवयवविरोष 
देष्यात् पाश्चतश्च नवाङ्खाम् षडङ्खानि मध्ये 
अगे चाङ्गखत्रयं यस्यास्ताम् ॥ ३९ ॥ 

एतच ण्डम् 

उक्तं साहसिके होमे 
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सहससंस्याक इत्यथः । 

हिगुणं चायुते मतम् ॥४०॥ 
चस्सवर्थ । अयुते दशसाहसने ॥ ४० ॥ 

त्रिपञ्चायुते होमे तु 
हिगुणं तदिधीयते | 

कुण्ड वे रक्षणोपेतं 
टक्चहोमे प्रशस्यते॥४१॥ 

िशत्पथारशतव्साहसपययन्ते होमे दियणमिति 
चतुहस्तम्।रक्षहोमे ततोऽपि द्वियुणमष्टहस्तम्। 
द्वियुणमिति काकाक्षिवत्। लक्षणोपेतं हस्तमा- 
नानु सारोचितमेखलादिमानम् ॥ ४१ ॥ 

किंच 

नित्ये नैमित्तिके काम्ये 
शान्तो पुष्टो च वतुंलम् । 

सवेसिद्धो प्रशस्येत 
श्रीकाम्ये चतुरश्रकम् ॥०२॥ 



८४ श्रीने्तन्त्रे । 

व. 

शस्यते पवमानेन 
( 4 ¶ ०. 

शिष्ट वे कमभेदतः ¦ 
नित्ये सदातने, नैमित्तिके दीक्लापवेपविच्र- 

कादौ, काम्ये शान्तिपुष्टयात्मनि, एवं च वतुखं 
कुण्डम् । श्रीकामविषये तु चतुरश्रकम् तच मानं 
पवमानेन पोक्तहोमसंख्यानुसारेणेत्यथः । अ- 
न्यस्यां तु सवंसिद्धो देहोचाटनादिकमभेदेन। 
शिष्टमिति त्रिकोणषदटरोणादिरूपस् ॥ ६२ ॥ 

अथ 
संस्कारास्तस्य कुण्डस्य 

कतेव्या ह्यखमव्रतः ॥*५३॥ 
तानाह 

अधःखननमृद्धार 
ईतिक्षेपः भ्रप्रणम् । 

सेचनं कुन चेव 
माजेनं टेपनं तथा ॥४९॥ 



तृतीयोऽधिकारः 1 ८९ 

खननं भूस्थाया शदः, उद्धारः उरकेपः, ईति- 
छेषः शरक॑राङ्कारादिःत्यागः, प्रपूरणं भरणं, मेच- 
काद्यनन्तरं सेचनमद्धिर्योजनं, कुष्टनं कटिनभा- 
गचूणंनम्, माज॑नं कुण्डस्य समीकरणं, ठेपनं 
गोमयोतपुंसनम् ॥ ४९ ॥ 

एतानष्रो संस्कारान् निष्यादनकारे; निष्प- 
च्रस्यापि भावनयाख्रेण कृता 

प्रणवेन तु कतेव्यं 
कुण्डस्य परिकस्पनम् । 

परिकल्पनं कियाशक्तिरूपतया, धोक्षणताडने 
च अघ्रेणेत्यनन्तरमेव भविष्यति । उक्षणमि- 
त्यादिना कुण्डकल्पनामित्यन्तेन कवचेनावगुण्ठ- 
नमृह्यम् ॥ 

अथात्र 
चतुष्पथं चाक्षवारं 

वागीर्या गहकल्पनम्।।2५॥ 
असिना 
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ूर्वोत्तराननाभ्यां दभाभ्यां चतुष्पथं, मध्य- 
राभात् देशदिक्पूवं वागीर्या न्यासाय 
चकारात् परवोमुखेखिभिः सोम्याननेनेकेन 
वजीकारः, रिवाभनिसहिष्णुताये च सर्वं उर्ध्व 
दिण्दभोस्तरणमक्षवाटो वागीद्या गृहायेत्य- 
खछेणेतत्सवं कुयोत् ॥ ४५ ॥ 

प्रणवेनेव 
वागीर्यावाहनं पुनः । 

अचेनं देवि कतेव्यं 
त्रितच््वेन 

'वागीरि संनिधत्स्व' इत्याहानम्। चतुर्थीन- 
मोयोगेन त्वचनम् । त्रित इति प्रणव इहत्यो 
मुखमन्रो वा ॥ ४६॥ 

पर्वोक्तकुण्डसंस्कारपूरणमाह 
उक्चणं तथा ॥ २६ ॥ 

अश्रेण ताडनं चैव 
संस्कृत्य विधिपूर्वकम् । 
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क्रियाशक्तेस्वरूपेण 
कोण्डल्या कुण्डकल्पनम् ४.५) 

कोण्डल्या इति शाक्तकुण्डछिनीव्याघ्या, 
यद्वा वामीीयोनावेव पोक्षणताडनकुण्डस्या- 
त्मककुण्डकस्पनानि कुयात् ॥ ४७ ॥ 

अथ 

ज्ञानरशक्तिस्वरूपं तु 
` वहि तत्रोपकस्पयेत् । 

च्य 

वहिमादाय पात्रस्थं 
पञ्चसस्कारसंस्कृतम् ॥४८॥ 

तान् पाह | 

निरीक्षणादि चाख्रेण 
कवचेनावगुण्ठनम् । 

प्रणवेनाहूतीः पञ्च 
हुत्वा कव्यादशुद्धये ॥९॥ 
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विश्वागन्यापादनं पश्चा- 
कुर्वीत श्रामयेत्रिधा । 

आदिशब्दात् प्रोक्षणताडने, एतदन्तमेकः। 
कव्यादत्वं इमाशानिकतवं , तच्छुदधिस्तृतीयः। 
विश्चाभिरभितवात्मा शिवाभिस्तदापादनम् । 
निधा भ्रामणं च पणवेनेव ॥ ४९ ॥ 

किंच 
बीजरूपं ततो वहि. 

मात्मानं परमेश्वरम् ॥ ५० ॥ 
मायां चैव तु वीगार्ची 

योनौ संक्षोभ्य संक्षिपेत् । 
वतुरीकृत्य 

वागीरीमित्यस्यान्ते ध्यात्वेति योज्य, सं- 
क्षोभ्य तिधा श्रामणेनैव । यदत्र तखं तत् 
श्रीस्वच्छन्दोयोते दशितम् ॥ ५० ॥ 
अथ 

विश्वाभ्रो 
पूजने प्रणवेन तु ॥ ५१ ॥ 
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कतेव्यं तन्मुखे पश्चवा- 
त्संस्कारांस्त॒ ततोऽनरे । 

शिवाभितापादनाश्येनैव ' शिवाये नमः, 
इति प्रूजात्मसंस्कारमुखाविभाविसंस्कारान् ऊ 
यात् ॥ ५१ ॥ 

तानाह 

गभाधानं पुंसवनं 
सीमन्तोन्नयनं तथा ॥५२॥ 

वक्रकल्पननिष्काम- 
सीमय्रीवादिकरपनम् । 

जातकमं तथेवात्र 
निष्कामो नामकर्पना॥५३॥ 

हदयाययङ्कषटरून 
कतंव्यमनुपुवेशः । 

सीभन्तोन्नयनमिव्यस्य विशेषणं वक्रकल्प- 

नादीति । वक्राणां कस्पनमसुद्धिन्नता, नि- 
8. 



2० श्रीनेन्नतन्त्र [ 

ष्क्रामोऽभिव्याक्तेः अद्धपरत्यज्गकल्पना । अन्न 
मध्ये सीमरशब्देन मुखहत्पाददेशानां जितख- 
व्याघ्या कल्पनं सूचितम । निष्कामः आदिः 
त्यदर्शनम् । अत्र च हन्मत्रेणाभिं संपूज्य 
तेनेव गभाधानं करोमि स्वाहाः इति तिखेजं 
हयात्ः-इत्यादिकमः श्रीस्वच्छन्दादि तोऽन्वेष्य 
संक्षि्तत्वादस्य विधेः समानतच्रापेक्षवात् । 
एवमुत्तरत्रापि ॥ ५३ ॥ 

किंच 
च्डया यत बारन्ता 

पृणाहूत्येकया प्रः ॥५९॥ 
सस्करानषप स्वस्ता 

नवहो मूटेन परयेत् । 
बालस्य ब्ह्मचारिणोऽन्ते ये भूता उद्वाहा- 

दयः । “ चूडायान् सवसंस्कारान् बह्नौ करेमि 
स्वाहा ' इत्यत्रोहः ॥ ५४॥ 

अथ 
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रिवरक्तिमयो तत्र 
करूपयेत विधानवित् ॥५५॥ 

सखकश्चवो तो रदो कार्यो 

क्षीरदक्षसमुद्धवो । 
विधानमनन्तरं भविष्यति! क्षीरक्ः श्ेता- 

कोदि ; ॥ ५ ॥ 

किंच 

रस्यते शान्तिपृष्टयोस्त॒ 
प्रशास्तद्रुमसंभवो ॥५६॥ 

श्रीपर्णीविस्वाद्यत्थो ॥ ५६॥ 

अन्यत्र भावभेदेन 
कायो कमानुरूपतः । 

भगवतोऽमतेशस्य साधकान्पति शान्ति 
युष्टी प्राधान्येन कार्ये तत्र तत्र,-इति स्वकण्ठे- 
नोच्यते ॥ 
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अन्यत्तु सामान्योक्तया पूवेसूचितं विधानं 
दङ्गायाति 

रि ् 

षा राङ्कुटखमानन 

घुग्वा बाहूप्रमाणतः ॥५७॥ 
अष्टयवमङ्करम् । बाहृप्रमाणत इति । 
¦ बाहूपबाहू वस्वङ््कटो संधिः कलादलम् । 
तद्रत्पाण्युपवाहोध .... ~... ~~ ^... .-॥ 

इति मयोक्तनीत्या बाहुमूखास्परकोषठान्तमानेन । 
अनर च 

‹ आयामाद्कंभागस्य नवभागोऽङ्कुटम्....“ । 

इति स्ाङ्कखापिक्षा षष्रादङ्करुमानतेति वि- 
दोषः ॥ ५७ ॥ 

अस्याश्च 
षडंरापरिणाहून 

दण्डः कृम्भसमुव्थितः। 
परिणाहो वेष्टनमानम् । म्भो मूके 

घटाङृतिः संनिवेशविरोषः ॥ 
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सं च दण्डः 

चतुरङ्खटपीठय्ः 

सवेतश्चतुरङ्कलः ॥ ५८ ॥ 
पीठं चतुष्किकाकारं 

तत्पीठं कमरोद्रम् । 
कतव्य दण्डमध्ये तु 

अभे यस्य । दण्डशब्देनात्र पाणदण्डप्रङृतिरूपा 
सर्वैव सुयुच्यते। तस्या अपि विभागे घटदण्डयोः 
षोडङाङ्लानि । चुष्किका चतुष्कपरिमाणात्। 
वेदिकाकण्ठसुखानामूष्वभागे षोडदोति कृता 
मध्ये चतवारि पीठमानं भवति ॥ ५८ ॥ 

तत्र च पीठे पदं 

द्य्कखायतवतुरम् ॥ ५९ ॥ 

अधोङ्कलसमुत्सेधं 
विचित्ररचनाङ्खलम् । 
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तिटकरचना्थं पाश्योरङ्कलद्वयं त्यक्त्वा 
मध्ये द्ङ्गुरीकायेमित्यथः । समुस्सेध ओन्न- 
त्यम् ॥ ५९ ॥ 

अस्या 

वेदिकाष्टाङ्ला कायौ 
चतुरखा सुशोभना ॥६०॥ 

¢ 

अघःपद्चनिविष्टा तु 
अस्याश्च वेद्याः 

ऊर्व पञ्चाङ्लायतम् ¦ 
गातं तु यङ कार्यं 

तदूर्ध्वे व॒तुंरं कमात् ॥६१॥ 
ऊर्वं पृष्ठभागेऽष्टाङ्कखाया वेद्याः पायोः 

सार्धं सार्धमङ्गुरं त्यक्ता, मध्ये पञ्ाङ्करुमायतं 
अङ्कं चाधःखातमाञ्यस्थानं कायम् । तदू- 
ध्वे श्रमात् सूत्र्रमणेन वुं भवति ॥ ६१॥ 

किच 



तीयो ऽधिकारः । ९.९ 

अधाङ्करप्रमाणेश्च 
तिट्केरुपशोमितम् । 

तच्च पाश्वचतुष्कं तु 
चतुष्कोणसमन्वितम् ॥६२॥ 

शिस्पिविज्ञानरचना- 
नानासुरचनं च तत् । 

तस्य मध्यगस्य खातस्य वतखस्य पां 
यदध्यधृमङ्गलं वेदिकास्थं तत् त्रिधा षिभलज्य 
मध्यभागेऽधाङ्कखास्तिखकाः कायाः । रचना 
व्यापारः । सुरचनं शोभनं र्यमानं पत्राव- 
स्यादि । सुरचितमिति त॒ स्पष्टम् ॥ ६२ ॥ 

वेदिकाया अथे 

कण्ठ एकाङ्कलः कारय- 
स्त्निभागविभक्तितः ॥६३॥ 

पाश्वयोस्त॒ 
१ गण पु० यदथ्धोभिति पाठः| 



९६ | श्रीनेतरतन्तरे । 

देष्यादेकाङ्कलः। वैपुस्यात्तु॒ तदित्यष्टाज्घल- 
वेदिकामानं तिभागीकङ्कत्य, पार्योरविभस्य 
भागद्यं त्यक्तवा मध्यमत्िभागमानः कायै 
इत्यथैः ॥ ६२३ ॥ 

एकाङ्करकण्टस्याये 
तथा कार्ये 

मुखं सताङ्खरं शुभम् । 
देष्यीत 

मुखमान्यधारापातक्षेरम् । शुभं विरचना- 
सनाथम्॥ 

तत्पाश्वतोष्छो तु 
तन्मुखे, पाश्वतो वेदिकासममूरुमित्यर्थः ॥ 
अस्य च 

दो भागौ हासयेत्कमात्॥६२॥ 
मखाग्रं तञ्चिभागं त॒ 

हो भागौ तस्य पाश्वैतः । 
वतयेत् 



ततीयोऽधिकारः | ९७ 

मुखस्यायभागमष्टाङ्खलं त्रिधा कृत्वा, मध्य- 
भागपाशभ्यां पूवैकोणयोः सू्रद्रयमास्फाल्य, 
पाश्वगो दौ भागो वतयेत् यथानुपातमङ्येत्, 
ततस्तानेव हासयेत् शातयेत् । एवं च समुखाय- 
मष्टाङ्खरखुमानाचिभागं भवति ॥ ६४ ॥ 

किंच 
वेधयेत्तत्तु, 

कनिषठाह्खिमानतः ॥ ६५ ॥ 
मध्येनाज्यधारापाताय ॥ ६५ ॥ 
तच 

निख्रं निम्नतरं कुया- 
दयावदग्मुखान्तरम । 

मुखायमध्यं यावत् हस्वनिन्नच्छिद्ं कुयोत् ॥ 
तस्यतु 

पाश्वेयोश्च तथा कायां 
विचित्ररचना शुभा ॥ ६६ ॥ 

स॒वमानमाह 
१३ 
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हस्तमात्रं सुवं कुयो- 
नमूखपीठं त्रिशाखिनम् । 

मध्या्रपीठपद्माङ्क 
कण्टेऽङ्टपुवतुरुम् ॥६७॥ 

चतुरङ्ख्दीर्घे तु 
हिपुराग्रं सुवतिंतम । 

अङ्ष्टपवेवत्वातं 
गोष्पदाङृति कारयेत्॥६८॥ 

कनिष्ठाइटिमानेन 
प्रतिराखं तु वतौटम् । 

वर्तयेद्रचनायुक्तं 
कषपूरितवक्रकम् ।६९॥ 

मूखपीटं चतुरलः संनिवेशो यस्थ । कनिष्ठाङ्कु- 
 स्यथमानेन त्रितयव्याघ्या प्रशस्ता मूरषी- 
 ठादुस्थिता शाखा यस्य । तथा मध्यायपी- 



तृतीयोऽधिकारः । ९९. 

ठयोः पद्या्कितम् । अयपीठटस्य पुरोभागगे च 
कण्टेऽङ्कटं सुष्ठु बतैखं, सखुवतैखकण्ठमित्य्थः। 
अस्य च चतुरङ्गलानि देष्येम्। द्विपुटं दीधे. 
मध्ये रेखाविभक्तपाश्द्टयमयं यस्य तत् । सुषु 
वतौरं यथानुपातं सुन्दरम् । अत एव गोष्प- 
दाक्ृति, अङ्क्ठस्य मधभ्यरेखातोऽयान्तं यत् पवै 
तत्परिच्छेदकत्वेन विद्यते यस्य॒ तादृक् खातं 
यस्य । अतश्च कर्षेणापूरितं वक्रं वक्र 
खातस्थानं यस्य तादृशं सुब कुत् । सुक्खातं 
धृतपरिमाणे न परिच्छिनत्ति ॥ ६९ ॥ 

चतुष्पला भवेत्पूणा 
सुगादीनां उ्यासिमाह 

खुक्शक्तिस्तु सुवः शिवः । 
क्रियाराक्तेस्तु वे कुण्डं 

ज्ञानशक्तिस्तथानरः॥७०॥ 
रिवामेदव्यािरेवान्र परः संस्कारः+-इत्या- 

शयात् श्ुक्स्ुवयोरिह संस्कारो नोक्तो ॥७०॥ 
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एवं संपादय विधिव- 
त्पश्चाद्धोमं समारभेत् । 

एवं निष्पादनं शिवशक्तयभेदेन विमरनम्। 
विधिवदिति वीयेव्यात्यनुसारेण यथाशक्ति 
रात सहस वा मरस्य, तदाद तद्ानां 
नित्यकर्मणि जुहुयात् ॥ 

काम्ये द्रव्यानियममाह 

तिरे; क्षीरयुतेहोमा- 
च्छकंराधुतसंयुतेः ॥ ७१ ॥ 

महारान्तिः प्रजायेत 
तत्षणान्नात्र संरायः। 

एतत्परसद्गादुक्वा, प्रकृ तमाह 

आदो चेवाज्यसंस्कारा- 
नकुयाद्धोमं ततः परम् ॥७२॥ 

तानाह 
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अधिश्रयणमुद्ासं 
श्रमणं स्थापनं ततः । 

निरीक्षणं तथासख्रेण 
नीराजनमतः परम् ॥ ७३ ॥ 

पयेभिकरणं चेव 
तथेवोक््वसंछवो । 

अखेणेव 
भाण्डात् पात्रे भखलावणं, अचरेरू्ष्वे स्थापन, 

कुण्डस्य परिताश्िनयनं, योनौ स्थापनं, तन्न 
तेजसा परतेजोमयत्वापादनं, दभौस्मुकेन सर्व- 
दिक्त प्रकाशनं, उ्वखदर्भस्यान्तः पक्षेपः, करा- 
भ्यामङ्कष्टानामिकागृहीतपवित्रेण तरिरूध्वं परणं, 
त्रिरधःप्ररणम्,-इल्यधिश्रयणादीनां स्वरूपम् ॥ 

एतान् नव संस्कारान् अख्रेण कृता 

अचनं मूठे- 
नाखतीकरणं तथा ॥ ७४ ॥ 
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अग्रृतमुद्रात्र प्रदरा ॥ ७४ ॥ 
अथ 

दभौस्तरविष्ठराणि 
परिधीनखमव्रतः । 

कस्पयेत् । दरभास्तरे नानाविधाख्रव्याप्त्या 
विष्राणि रक्षाथन्यवस्थाप्य टखोकपाङानामा- 
सनाथम् । वहिरख्रभाकारव्याघ्या हस्तपरमाणाः 
समचघराः शाखाः परिधयः। एतच्चयं दण्डस्य बहिः। 

अथाञ्यपात्रे दर्भौ क्षिघ्वा 

सुयोचन्द्रमसो बाह्ये 
कर्पयेतप्रणवेन तु ॥ ७५ ॥ 

 सप्रणवेन मूलेनाज्ये धामत्रयं कल्पयित्वा, 
वामदक्षिणमध्येभ्यः कमेण सुवमाप्र्थ, मूल- 
मच्रपूवे सोमाय स्वाहा, अभ्रये स्वाहा, अभ्री- 
षोमाभ्यां स्वाहाः इति होमाद्रेखिधामता 
शुह्पक्षे कर्प्या। छृष्णपक्षे तु वामात् सूयय 
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स्वाहा दक्षिणात् अम्रये स्वाहाः मध्यात् अ- 
भ्रिसूयाभ्यां स्वाहाः इति श्रीसखच्छन्दोक्तविधे- 
रजाप्क्ष्यः ॥ ७१५।॥ 

अथाथिम् 

भावयेन्नवजिहं त॒ 
राल्याथो दाहजनननी मृन्युदा शद्रहारिका । 
वरीकत्युच्ाटनी स्यादथंदा युक्तिदाधिका ॥ 
सवेपिाद्प्रदा क व. 

इत्येवनामकाः पागादिमध्यान्ता अभ्रः कस्प्याः 
'अभ्नेजिहाः कल्पयामि इत्यूहेन ॥ 

पर्णा मरेन पातयेत् । 
एवं कुण्डाच्चिसुक्सुवाञ्यानि संस्कृत्य 

ततः पश्चात्तु तं मच्च 

साङ्कु मध्यगतं यजेत् ॥५६॥ 
सधिकस्तु 

एवंकृते तु जुहूया- 
न्मन्रं कमानुसारतः । 
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एवकृत इति नित्यकर्मसमाप्तो ॥ 
तत 

पयसा घृतयुक्तेन 
पष्टिभवति शाश्वती ॥५७॥ 

इतेन साधकस्य ॥ ७७॥ 

घृतगुग्गटुहोमेन 
पुणोयुभवति धुवम् । 

आयुष्कामः ॥ 

श्रीकामो जुहुयात्पद्यान् 
धुतक्षीरपरिद्तान् ॥ ७८ ॥ ` 

राज्यकामस्तु विल्वानि 
त्रिमध्वक्तानि होमयेत् । 

क्षीरदक्षसमिद्धिस्त 
होमादारोग्यमाघ्ुयात् ॥॥५९॥ 

प्रशस्तसमिधा होमा- 
त््रशस्ततरुजेऽनटे । 
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सवान्कामानवाप्रोति 
सत्यमेव न चान्यथा ॥८०॥ 

व्रीहिसक्तकटोमेन 
धनार्थी धनभाग्भवेत् । 

स्पष्टम् ॥ <° ॥ 

एवे शुभफठान्होमायुक्तवा, उश्ाटनादिषलं 
होभमवहेखयाह 

इहितं काममुदिश्य 
इहितं होममाचरेत् ॥ ८१ ॥ 

एतन्मन्रोचित्येन होभमाह 
पयसा केवलेनैव 

होमान्गत्युं जयेदुध्रुवम् ॥८२॥ 

मृत्युञ्जयत्वादस्य नाथस्येति शिवस् ॥ 
निखिरजगलकारिसरिवहिदिनशशत- 
स्फुरितदयाविभागि विसरस्परमाग्रतयुर् । 
अकृतक चारुचित्रतिरकाकृति इकरयो- 
रङिकविरोचनं नयति सगेरुयस्थिति्चत् ॥ 

पर 

इति श्रीनेत्नोद्योते यजनादिस्तृतीयोऽधिकारः॥ 
चैर 



्रनित्रतत् 
श्रीक्षेमयजकृतोहधोतोपेते 

"रद 

चतुर्थाऽधिकारः। 
[री 

ऊध्वोधरापाङ्गसङ्किदष्ट्या मोक्षं कराक्षयत् । 
७ $ (प 9 भ के 

सभोगं जयति श्रीमह्ाखर ने्रमेन्वरम् ॥ 

नित्यात्क्मणोऽनन्तरं नेमित्तिकमित्याशयेन 
श्रीभगवानुवाच 

अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि 
मुक्तिमुक्तिफरप्रदाम् । 

भुक्तिदीक्षा शिवधमेरोकिकधर्ममेदेन भि- 
ज्ञा साधकस्य, ईश्वरतखप्रासिहेवस्तु समयिनो 
मुक्तिदीक्षा, सबीजनिर्वीजरूपाचारयैपुतज्रकयोरु- 
भय्यपि श्रीमत्खच्छन्दादिदटयधिवासपोक्तम- 
णडलान्ताधिङ्ृतत्वात् 
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तत्त्वैः षरटंशतार्धेन 
तदर्धेनाथ पञ्चमिः ॥ १ ॥ 

[ कभक कदि सेर 

बरिभिरेकेन वा कायां 

परापरविभूतये । 
पुण्व्यादिरिवान्तानि षद्वशात्। तद्मष्टादश, 

भूतानि पञ्च परकृतिः पुरुषो रागो नियतिः 
शुद्धविद्या काटः कटा माया विया इशः 
सदाशिवः शक्तिः रिव इति । तदधेमपि प्रङतिः 
पुरुषो नियतिः कारो माया विया ईदाः सदा- 
शिवः रिव इति नव । पञ्च पृथिव्यादीनि 
निव्रच्यादिकलरावद्ि-्चव्यापीनि। जचीणि भुवन- 
शक्तिरिवाख्यानि मायासदाशिव शिवग्याप्तीनि। 
एके त्वरोषं विश्वादि शिवतखम् । परापरविभू- 

क (न क तिर्मोक्षभोगो संपायो सर्वैत्राविरशिष्टो ॥ १॥ 
एवं षट्प्रकारां तखदीक्षासुदिदयः, करादि. 

दीक्षामप्युदिशति 
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कटठाभिः पञ्चभिवीथ 
पदेदीक्षाथवा पुनः ॥ २॥ 

वर्णैः पञ्चाराता वापि 
मच्रेवी भुवनेस्तथा । 

निदृत्ति-पतिष्ठा-विदया-श्ान्ता-शान्तातीताः 
काः, श्रीपूवोदि नीत्या मातकानुसारेण क्ष ह 
सषदशव ठकरयममवबफपनष 
दथ त णढड ठट अञ्ज चङ 
घगख क इति नव पदानि, विश्वविश्रान्ति- 
स्थानतवाद्विसगाद्यकारान्तं तु दशमं पदम् । 
श्रीसवच्छन्ददटरा तु नवाव्मधस्तारोक्तान्येका- 
शीतिरूकारादीनि पदानि । श्रीस्वायम्भुवादि- 
पक्रियया तु उयोमव्यापिसंबन्धीनि । वर्णाः 

क्षादिकान्ताः चतुखिशव्युथिव्यादिसदाशिवा- 
न्तवाचकाः, विसगायकारान्तास्तु षोडश शक्ति- 
रिवतत्वाभेदामरिनः। श्रीप्रषैस्थित्या मध्यम- 
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वाग्रत्योक्तरूपाणि पदानि पदयन्तीवृत्या आ- 
सूत्रितभेदाभेदामदौध्राधान्येन मच्राः। श्रीस्व- 
च्छन्दपक्रियया तु हत् शिरःशिखेः कवचम 
नेत्रमित्यङ्गान्येव, सद्यआदिवक्रमव्राणि निवु- 
त्यादिकरापओ्कव्यािक्रमेणाशेषाष्वामर्शीनि, 
मन्ना इहत्यप्रक्रियया वक्रमच्राणामभावादङ्ग- 
न्येव । भुवनानि तु श्वीपूर्वोक्तपक्रिययाष्टादशो- 
तरशातसस्यानि, स्वच्छन्दटशा तु चवुर्विशत्य- 
धिकद्टिशतरूपाणि, अस्य शाखस्य सवैखोतः- 
संयहरूपत्वात् तत्तदागमोक्तषडध्वविभागकल्प- 
नया दीक्षाक्रमस्याविरोधात् ॥ २॥ ` 

तन्न संभवे सति दीक्षा पोक्तेः प्रकरः 

एतेः सर्वेः प्रकतेव्या 
अन्यथा तु 

कायो ह्यकतमाथवा ॥ ३ ॥ 
एकैकन्नापि च प्रकारे षद्धिरप्यध्वभिः 
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सर्वस्तु समुदायेन 
द्येक्षा काया ॥ 

कथमित्याह 

साक्तिव्यक्तिस्वरूपतः। 
एकतमं सदाोभ्याध्वानं व्यक्तिरूपेण व्याप- 

कतया प्राधान्येनाभ्नित्य, तदन्तरितमध्वपञ्चकं 
शक्तिरूपेण व्याप्यं भावयेदित्य्थः । यथोक्तं 
भ्रीस्दच्छ्म 

अध्वावलोकनं पश्चाब्याप्यव्यापकभावतः। ( ४।९४ 

इत्यादि ॥ 
एषा च सर्वेव दीक्षा 

यथाविभवसरेण 
कतेव्या देशिकोत्तमः ॥९॥ 

विभववतां महासंभारेः । इतरेषां दूर्वाम्बुप- 
छवादिभिरपि । एवं हि अनाटस्यनेःस्पह्याभ्यां 
देशिकानामुत्तमता ॥ ४ ॥ 
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तत्रादो शिष्यदेहपाशसूजरावङम्बनमध्वसं- 
धानमध्वोपस्थापनमध्वपूजाहोमावध्वान्तःपाश्च- 
त्रयभावनामाधारशक्तिन्यासादि च कत्वा 

वागीडीपूजनं कार्यं 
आहानपूर्वं होमान्तमित्यर्थात् ॥ 
ततः कतप्रोक्षणताडनचेतन्य्हणे शिष्यम् 

तद्रे योजयेत्पश्चुम् । 
कमेपाशवशसंभाव्यविचित्रचवुरदशविधभो- 

गायतनोत्पस्यथ॑म् ॥ 

अस्यवच 

गभोधानं तु जनन 
मधिकारो लयस्तथा ॥५॥ 

भोगः कमाजनं चेव 
निष्कृतिस्तदनन्त म् । 

मुरुमन्रेण कतेव्यं 



११२ ` ्रानत्रतन्त्रे | 

नानाशरीराणामन्तः्ररोष्ो गभौधानं, बहि- 
निःखतिजंननं, भोगयोग्यानां बद्धानां संपत्ति- 
रधिकारः, तदनन्तरं मच्रमाहास्म्यपरिपकभोग- 
साधनत्वस्य कमेणोऽजनं भोगदानोन्मुर्यरूपे, 
तदनन्तरं सुखदुःखमोहपराघ्यात्मा भोगः, ततो 
निवृत्तेऽपि भोगे कंचित्कालं भोगसंस्कारो ख्यः, 
ततोऽपि समस्तजात्यायुभोगनिःशेषसंपत््यात्मा 
निष्कृति-इत्येतत्सवै मूरखमनत्रहोमेख्यादि संख्यः 
कार्य, निष्कृतिस्तु रातहोमा,तदन्ते च दहिजला- 
पत्तिरुद्रंशापत्ती चिन्तयेत् ॥ 

समासेषु भोगेषु भोक्तृताभावरूपं विश्छेषा- 
ख्यं संस्कार कृता 

पाराच्छेदस्तथा स्तः ॥६॥ 
अख्रमत्रेण 

रे ततो वि्छेषानन्तरभावितथा सघृतं पाशसु- 
चस्य छेदमख्रमत्रेण कृता तेनेव पाशस्य 

दाहस्तु 



चतुर्थाऽधिकारः । ११३ 

कायः ॥ 
ततोऽपि 

भस्मीकरणतस्स्थिते । 
भस्मीकरणं निःसंस्कारणां पाशानां शमन- 

मखेणेव । तस्स्थितं तु निच्त्ताशेषद्ारीरस्य शि- 
ष्यचेतन्यस्य मूखेनेक्यं विभाव्य, स्वहत्परवेरोन 
द्ादशान्तप्ापणप्रूवं शिष्यहस्स्थत्वापादनरूपं 
स्थानं स्थितं तस्य स्थितमिति ब्युतस्या 
तस्स्थितम् ॥ 

अनन्तरं ब्ह्मादेराहयान-पजा-होम-युयैष्टकां- 
दापेण-शभरावण-विसजंनादि कता, कलादित- 
खान्तरानुसन्धिपूवं सवोध्वसंशुद्धि कत्वा, 

शिखाच्छेदं ततो होमं 
ङयोत् विश्वाध्वाभ्रयप्राणराक्तिरूपशिखा- 

व्यात्याशिखां ` छिन्त्वा जुहूयादित्यथः ॥ 
अथ विध्यन्यथासपत्तिवकशसंभाव्यप्रायश्चि- 

तहोमानन्तरम् 
बाला चारभमाणं तु पाणसंचारमेव च ! ( ४।२२९) 



११४ ` ध्ीनित्रतन्त्े। 

इत्यादिश्रीस्वच्छन्दोक्तप्रमेयपञ्दङरकसतख- 
ज्ञो ज्ञानयोगशाखी आचार्यवर्थः पश्चान्तपाश्चै 
शिष्यम 

भुकन॑- तु योजयेत् ॥ ७ ॥ 
“व्यापारं मानं त्यक्त्वा बोधमात्रेण योजयेद् । 

` तदा शिवत्वमभ्येति पश्भक्ता भवाणेवात्।।* (४।४३२) 
इति श्रीस्वच्छन्दोक्तदटशा परतत्वसमवेशनया 
परमशिवैकरूपं कुयोत् ॥ ७ ॥ 

तदाहु 

संयोज्य परमे तत्त्वे 
संस्थान तत्र कारयेत् । 

तथासो तन्मय एष स्यात् ॥ 
अथ योजनिकानां विभागमाह 

अधिकाराथमाचार्ये 
परापरपदे स्थिते ॥ ८ ॥ 

रिवत्वे साधकानां तु 
विद्यादीक्चां सदारिवे । 



चतुर्थोऽधिकारः । ११९. 

पुत्रके परमे तत्त्वे 
समयिन्येश्वरे तथा ॥ ९ ॥ 

परापरपदे शिवते इति 
'अनारूढस्तु कुरुते शिवः परमकारणम् ।(१०।१२१६) 

इति स्वच्छन्दोक्तनीत्या परमरशिवयोजनान- 
न्तरमाचायौणामपररिवयोजना कायो, साध- 
कानां तु रिवयोजनानन्तरं सदाशिवयोजना 
काया, पुच्रकाणां परत एव, समयिनामी- 
श्रत्ते इति विभागः ॥ ९ ॥ 
उपसंहरति 

एवमदेरातो दीक्षा 
कथिता विस्तरोऽन्यतः॥१०॥ 

उशत इत्यन्यत इत्यनेन चातिविततोऽ 
प्ययं दीक्षाविधिरिहातिसंक्षेपेणासूत्रितत्वात् 
श्रीस्वच्छन्दादिशाख्रेभ्यो वितत्य सम्यगवगम्य 
प्रयोक्तव्य इति शिष्षयाति,-इति रिवम् ॥' 

प्म 

जयत्यशेषपाशोषप्टोषषृद्धक्तिशाणिनाम् । 
परधामसमावेशमदं नेत्रं महेशितुः ॥ 

इति भरनिनरो्योति दीश्षाधिकारशचतुरथः ॥ 



अथ वि 

श्रीनेत्रतन्त्र 
श्रीक्षेमराजङृतोहथो तोपेते 

> << 
व 

पञ्चमोऽधिकारः 

अभिषिद्चति युक्तेयुक्तये 
महतो यत्स्ववपुःपरिघतेः । 

 पररमामृतनिकषरौरिदं 
शिवयोर्नतर्ुपास्महे परम् ॥ 

अथ शाखान्तराभिहितेतच्छाखछ्रसूचितसबी- 
जदीक्षादीक्षितान् श्रुतशीलसमाचारानाचा- 
योन्साधकांश्चाभिषेचयितुं श्रीभगवानुवाच 

०, $ { न्त् 

अभिषेकं प्रवक्ष्यामि 
यथा यस्येह दीयते ¦ 

यथेति, ययेतिकतेग्यतया, यस्येति आचा- 
यस्य साधकस्य वा दीयते तथा तस्याभिषेक 
-अवक्ष्यामीति परतिज्ञा ॥ 

तन्न 



पञ्चमोऽधिकारः | ११७. 

अष्टभिः कटरोर्देय 
आचायेस्य विधानतः।॥१॥ 

विधानमीशानदिशि स्वस्तिकादिमण्डल- 
गतश्रीपणीद्ासनोपविष्ठस्य षिहितन्यासस्य 
असृतेदातयाचितस्य काथिकोदनस्ह्मोमयदृवो- 
सिद्धा्थकादिपरणैसदीपकररशनिर्भत्सैनतः श- 
मितविघ्नस्य परमघ्रस्फारावेशनिःष्यन्दिपराभ्र- 
तधारासारचिन्तनेन सह शिरसि कटश्ाम्भः- 
्षेपास्मकम्।।१॥ 
येचते कलशाः 

ते च विद्येश्वराः प्रोक्ताः 
समुद्राश्च सगभगाः। 

समुद्रा्टकाम्भाभृतः श्रीमदमृतेशभैरवस्पा- 
राविष्ठानन्तादि विदे श्वराधिष्ठिता भाव्या इत्य- 
थेः। सगर्भगा इति रलोषध्यक्षतादियुक्ताः। एत- 
चोपलक्षणम् । तेनाभितमवरैः भव्येकं साष्टश्षत- 
मुखमचघ्राभिमन्रेतेःइत्यागमिकमभिषेकविषय- 



११८ श्रीनेत्रतन्त्रे । 

मभिषिक्तस्य ज्ञानयोगस्फारोपायप्रकाशनोष्णी- 
ष-संहिता-च्छत्र-पादुका-करणी-कतेयादिषरदा- 
नाद्यागमोक्तं सवैमनुसतेव्यम् ॥ 

कटराविषयं पक्षान्तरमाह 

पञ्चभिभतसंख्येवां 
त्रिभिवौ तत्त्वरूपकैः ॥२॥ 

आत्मवियारिवाख्येस्तु 
एकेनापि रिवात्मना । 

भूतानां पृथिव्यादिन्योमान्तानां सम्यक् 
ख्यानं निच्रस्यादिकलखाव्याश्यचुसन्धिना भ्रका- 
शो येषां, तचेरात्मादि भी रूपकं रूपणा निर- 
पण येषाम्, आत्मविद्याशिवेः आ समन्तात् 
ख्यानं तन्मयतया पथा येषाम् ॥ २॥ 

पष चाभिषेकः 

अधिकाराथमाचा्यें 
साधके सिष्टिकामतः ॥३॥ 



पञ्चमोऽधिकारः । ११९ 

आचार्यविषयः परानुयहेकप्रयोजनः कायः, 
मचघ्राराधनेन स्वात्मविषया सिद्धिरस्य स्यादिः 
त्यारयेन साधकविषयः कायः । अघ्रापि श्रीस्व- 
च्छन्दादयुक्ता. सवां पक्रियानुसरणीया ॥ ३॥ 
अथायं साधकः 

अभिषिक्तो ह्यसुज्ञातः 
प्रकुयान्मचसाधनम् । 

न तु उदासीत॥ 

तेनायस् 
तदव्रतस्तत्समाचार- 

स्तद्रक्तस्तत्परायणः ॥द। 

पवित्राहारनिरतो 
रुष्वारी संयतेन्द्रियः । 

एकान्ते पुण्यक्षेत्रे तु 
तीथांयतनगोचरे ॥५॥ 



१२०. श्रीनेत्रतन्तरे | 

सवेसंगोन्छितमनाः 
साधको जपमारभेत् । 

तत्रैव व्रतं वाकूचित्तसंयमः, पूजाहोमात्म- 
कस्तु समाचारो यस्य । स्पष्टमन्यत् ॥ ५॥ 

तत्र 

लक्षमेकं जपेन्मच्री 
पूवेसेवासमन्वितः ॥६॥ 

तेन सामान्यकमोणि 
सिद्ध्यन्ते साधकस्य तु । 

पूवैसेवायां च मीनोदयास्परति अधिकवि- 
श्रान्त्या जपः काये इति श्रीस्वच्छन्देऽस्ति, 
तथा जयात् दशमांशेनोत्तमादि दरव्यम इति । 
सामान्यकमाणि वदयाकर्षणादीनि ॥ ६ ॥ 

किंच 

भौमी सिद्धिमवाप्नोति 
दशरक्षजपेन तु ॥७॥ 



पञ्चमोऽधिकारः । १२१ 

आन्तरिक्षं च रभते 
पाताखाकाशगतिमाप्नोतीत्य्थः ॥ 

लक्षपश्चाशता धुवम् । 

दिव्यां सिद्धिमवाप्नोति 
साधको नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 

दिव्यां भुवनेश्वरप्रासिरूपाम् ॥ ` 

तथा को्कते जप्य 
रेश्वरीं सिदिमाप्रयात । 

ठयापकस्तु शिवो भृत्वा 
निग्रहानुयहक्षमः ॥९॥ 

यथेच्छं कुरुते सर्वे . 
धारयेत्संहरेदभृशम् । 

सवेगः सवेकतां च 
स्ज्ञो भवति धुवम् ॥१०॥ 



१२२ श्रीनेत्रतन्त्े | 

व्यापक इत्यादिना ेश्वरी सिद्धिः स्फुटी- 
कता । सर्वगः सात्मा । एतच सवं साधक 

9 

एतदेहस्थ एव रुभते,ः-इति रिषम् ॥ 
शे हि (षं 9 । वि ५५1 

कृमरजकृष्णरद्रतनुमिर्वितनोति पथक् 
शिवघुरिवेशमूतिभिरथाप्यपृथङ्् निखिलम् । 

यदिह परामृतः समभिषिश्चति भक्तजनं 
जयति समस्तसिद्धिकृदिदं नयने रिवयोः ॥ 

|, | । न 

इति श्रीनेत्रोद्योतेऽभिषेकविधिर्नाम 
पञ्चमोऽधिकारः ॥ 



अथ 

श्रीनेत्रतव्रे 

श्रोक्चेपराजकृतोद्योतोपेते 

न ४ 

चखष्ठो ऽधिकारः 

व्याध्यादिदौगल्जरादिदोष- 
हताशश्ान्ति परमामृतेर्यत् । 

अचौहुतिध्यानजपादि सिञ्चत् 
करोति तन्नौमि हरोध्वनेनम् ॥ 

पूवैपटखाधिगताथोनुवादेन अन्यदबतार- 
यितुं श्रीदेव्युवाच 

श्रुतो मया महादव 
मरत्युजित्सिद्धिमोक्चदः । 

अधुना श्रोतुमिच्छामि 
सिद्धिजरयसमन्वितम् ॥१॥ 



१२४ श्रीनेतन्् 

अगतं महात्मानं 
सवेप्राणिषु जीवितम् । 

यथा सिद्धिप्रदं रोके 
मानवानां हितङ्करम ॥२॥ 

पवाक्तदुष्टशमन- 
मपग्धव्युविनाशनम् । 

आप्यायनं शरीरस्य 
रशान्तिपुषिप्रदं शभम् ॥३॥ 

अथ प्रथमद्धितीयाधिकारोक्तवाच्यवाचका- 
त्ममत्ररूपो मव्युजित् त॒तीयचतथीधिकारोक्त- 
निदयनेमित्तिककमेणा मोक्षदः पञ्चमाधिकासे- 
तकाम्यक्म॑तः सामान्येन सिद्धिप्रदश्च मया 
श्रुतः । इदानीं तु तमेव भोमदिव्यान्तरिक्न- 
सिच्धिप्रदमभ्रतेशं विश्चजीवनं महान्तमात्मानं 
या या सिद्धियंथा सिद्धिस्तसदः रोके सवैर 
भूतसगे द्वितीयाधिकारोक्तटशा विशेषतो व्या- 



षषठोऽधिकारः । १२९ 

ध्यादिवाधितानां मनुष्याणां हितङ्रं श्रोतु- 
भिच्छामे । हितङ्रत्वं पृवाक्तेत्यादिना स्फुटी- 
क्तम् । शान्तियहादिःदोषनिवत्तिः । आप्यायः 
शुष्कस्य सरसीभावः । पुष्टिः पृणाद्गता । शुभं 
दोगव्यादिहरम् ॥ ३॥ 

एवं पृष्ठः श्रीभगवानुवाच 

श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि 
रहस्य परमाद्ुतम् । 

यथा तरन्ति मनुजा 
दुःखोदधिपरिष्टुताः ॥९॥ 

अपमत्युशताक्रान्ता 
जना दारिद्रयसंयुताः 

आधिव्याधिभयोहिग्ना 
क ¢ 

पापोघेविनिपीडिताः ॥॥ 
मच्यन्ते. च यथा सर्वे 

द, 

पुवक्तेदारुणेः प्रियं । 



१२६९ श्रनिनतनत्रे। 

त्रिविधं तदुपायं तु 
स्थुटं मृक्ष्मं परं च तत्॥६॥ 

मनुजा इति कृपास्पद सातिशयेन चोदिता 
यथा तरन्ति न दुःखादिभाजो भवन्ति, दार 
णेभूतादिभिश्च यथा मुच्यन्ते त्यज्यन्ते, तथा 
प्रोक्तवीर्यैसारमस्युजित्परमाथरहस्यं तत्रोपाय- 
रूपं वस्तु यत्तत् संपवक्ष्यामि ॥ ६ ॥ 

तत्र 

स्थूरं तु यजनं होमो 
जपो ध्यानं समूद्रकम् । 

यव्राणि मोहनादीनि 
मव्रराट् कुरुते भृशम् ॥७॥ 

मत्रराद् यजनादि करुते स्ववीर्येणापि ति 
एति । भद्रा अत्र पर्वोक्ताः ॥ ७ ॥ 

सुक्ष्म चक्रादियोगेन 
करानाडयुदयेन च। 



षष्ठोऽधिकारः । १२७ 

सघ्मापिकारभाविषट्चकषोडशाधारादो यो 
योगस्तेन, तथा करानाडद्युदयेनेति कटा 

कालावयवमुहृतयुषलक्षणपरा तसपरधानो यो 
नाड्धदयस्तेन श्रीस्वच्छन्दादयुक्तवाद्यान्तररो- 

द्रेतरादिकाडेकीकारेण प्रयुक्तो मव्रराट् स्ववीये- 
स्फारणेन सृक्ष्मसुपायं व्याध्यादिनारनं करो- 

तीत्यथः ॥ 
परं सवौत्मकं चेव 

मोक्षदं सव्युजिद्धवेत ॥ ८ ॥ 
महासामान्यमच्रवीर्यरूपत्वात् मृस्युजिन्ना- 

थस्येत्थं निर्देशः । सवोत्मकं परमाद्रयम् । 
एतच्ाष्टमाधिकारे निर्णेष्यते ॥ < ॥ 

तत्र स्थूलोपायं वक्तुमुपक्रमते 

यदा सत्युवशाघ्रातः 

काटेन कठितः ्रिये । 
टृष्टस्तव्परतिघाताथ- 

मखतेरौ यजेत्तदा ॥९॥ 



4 

१२९८ ` श्रीनेत्तन्त्रे | 

सवेश्वेतोपचारेण 
पूर्वोक्तविधिना ततः । 

मप्युरपमत्युः । काटो महामृस्युः । विधानं 
तृतीयाधिकायोक्तं यागादि ॥ ९ ॥ 
एव च 

यस्य नाम समु्िर्य 
पूजयेन्सत्युजिहिभुम् ॥१०॥ 

गत्योरत्तरते शीघ्र 
सत्यं मे नानृतं वचः । 

असावित्यथांत् । सत्यमिस्युक्तया नात्र माया- 
प्रमाततया सन्देग्धव्यं निश्चयस्येव सिद्धिनिमि- 
तत्वात् ॥ ९० | 

सितशकंरया युक्ते 
 धृतक्षीरप्टुतैरितरेः ॥११॥ 

पुण्यदाविन्धने वहो 
कुण्डे ट्त त्रिमेखे । 



षष्टो ऽधिकारः | {२९ 

महारक्चाविधानेन 
जुहुयायस्य नामतः ॥१२॥ 

मटाशान्तिभवेस्सिप्रं 
गतस्यापि यमश्चयम् । 

पुण्यं पट्ादि.दार् इन्धनं दीपनं यस्य। 
महारक्षाविधानमखप्राकारादिचिन्तनं, यागह- 
म्ये च दुष्टपवेशरक्चषणम् । नामत इति मन्रा- 
न्तोचचारितेन । यमक्षयं यमगेहम् ॥ १२ ॥ 

अथवा रशकरायत्तछ 

पयसा केवटेन तु ॥१३॥ 
ह्मान्यत्य जसच्छघ् 

गत्युजिन्नात्र संशयः । 
स्पष्टम् ॥ १२३ ॥ 

सुगन्धिघुतहोमेन 
क्षीरडक्षमयेऽनरे ॥ १९ ॥ 

तपितो नारयेन्षत्युं 
गत्युजिन्नात्र संशयः 



१६० श्रीनेत्रतन्त्रे | 

यस्य नाश्ना तस्येत्यथांत् ॥ १४ ॥ 

क्षीरटक्चषसमिद्धोमा- 
उञ्वरं नारायते क्षणात ॥१५॥ 

पदेामात्राः सतचः कनिष्ठाङ्करिमानाः 
सरसाः शाखाः समिधः ॥ १५॥ 

तिरुतण्डुल्मास्षीक- 
माभ्यक्षीरसमन्वितम् । 

एष पश्चाख्तो होमः 
सवेदुष्टनिवहेणः ॥१६॥ 

मच्रराजघरसादात् ॥ १६ ॥ 

गुगगुखोगुखिकाभिश्च 
उयक्तािश्चणमात्रया । 

होमात्पुष्टिभवत्याश् 
क्षीणदेहस्य सुव्रते ॥१७॥ 

चणकथमाणाभिैग्यटधूपयलिकाभिराञ्य- 
कषीरक्षोदरात्मत्रिमध्वक्ताभिहो मात् पुष्टिभेवति । 

(वषटाप्यायने श्रस्तः' ( ६।९६ ) 



षष्ठो ऽधिकारः । १६३१ 

इति स्वच्छन्दोक्तनीत्या सर्वत्रात्र वषट्जातिः 
योज्या ॥ १७॥ 

यदा व्याधिकशताकीर्णो 
ह्यवखो दस्यते नरः । 

तदास्थ सम्पुटीकृत्य 
नाम जघ्वा विमुच्यते ॥१८॥ 

ि मूखमत्रेणेत्यथांत् ॥१८॥ 
{कच 

यै य मन्नं जपेहिदा- 
नख्तेशेन संपुटम्। 

तस्य सिद्धति स क्षिपं 
भाग्यहीनोऽपि यो भवेत॥ १९॥ 

जपोऽत्र स्वकस्पोक्तविधिना ॥ १९॥ 
एतत्मासङ्धिकसुक््वा पकृतमाह 

क्षीणगात्रस्य देवेशि 
भेषजं मच्रसंपुटम् । 



१६९ श्रीनेत्रतन्त्रे | 

दीयते त्क्षणाहेवि 
स पुष्टं रमते बली ॥२०॥ 

भेषजमोषध, मन्रसंपुटमिति मनव्रसं पुटीका- 
रेण पयुक्तमित्यर्थः ॥ २० ॥ 

हुत्पद्यमध्यगं जीवं 
चन्दष्छ्छमध्यगम् । 

साद्यणेरोधितं कृता 
मृत्योरुत्तरते भृशम् ॥२१॥ 

सादयर्णैः सविसर्गसकारहोमवीजपण्येर्जीष- 
निकटात् कऋमात्करमं बहिरमिःतेः रोधितम्। 
अष्टासु दिष्षु भ्यातेराकान्तं चन्द्रविम्बसंनिवि- 
शमात्मनः परस्य वा जीवं यः करोति ध्यायति, 
सन मृप्युमुत्तरति । कृत्वेति अन्तभौवितणिज- 
थोऽपि ॥ २१ ॥ 

साद्यणरोधितं कृत्वा 
भ्ययेदहे तु योगवित । 



षष्टोऽधिकारः । १६३ 

सर्वैव्याधिविनिमेक्तः 
स भवेन्नात्र संशयः ॥२२॥ 

जीवदेहस्यायं रोधनप्रयोगः ॥ २१ ॥ 

क्षीरोदपद्ममध्यस्थ- 
मरतोमिंभिराकुटम् । 

ऊध्वीधःशरिरुदं तु 
सादर्णेः संपुटीकृतम् ॥२३॥ 

ध्यायते सुप्रहुष्टात्मा 
आत्मनोऽपि परस्य वा । 

स बाह्याभ्यन्तरं शुभ्रं 
सुधापूरितिविग्रहम् ॥२९॥ 

अनुद्िञ्नमनायासं ` 
सर्वरोगैः प्रमुच्यते । 

्षीराभ्धिमध्यस्थसितसरोरुहकणिकागतेन्दू- 
पविष्ठस्, उ्वैस्थेन्द्मृतेः सिच्यमानमेन्दवभ- 
भआभरोच्छरतक्षीरेदतरद्गेरन्तबेदिश्चापूरितं, 



{३४ श्रीनेनतन्ते | 

पुशुभ्नं च, पोक्तयुक्तया ध्यातमव्रराजसंपुटीङृतं 
यस्य शरीरं म्रा ध्यायते स नीरोगो भवति ॥ 

रेचनाकुङ्कुमेनेव 
क्षीरेण च समन्वितः ॥२५॥ 

सितपद्येऽष्टपत्रे तु 
मध्ये सादयणरोधितः । 

सर्वेव्याधिसमाक्रान्त- 
श्चन्द्रमण्डट्वेष्टितः ॥२६॥ 

चतुष्कोणपुराकरान्तो 
वजमुदजराज्छितः । 

मुच्यते नात्र संदेहः 
सवेव्याधिनिपीडनात् ॥२७॥ 

गोरोचनाकुङ्कमक्षीरेभूजोदौ तितकमलमा- 
टिख्य प्रतिप्रमुक्तयुक्याङिखितमत्रेण रोधि- 
तोऽथोत् कणिकायां नामद्रारोषिखितः साध्यो 
बहिः षोडशन््च्छुबिम्बवेष्टितः सवजकचर र 



षष्ठोऽधिकारः । १९६१९ 

भ्रपुरस्थो व्याध्याकान्तोऽपि सवेव्याधिपीडना- 
न्मुच्यते । वजभृद्रजे्युक्तेः समधिष्टितानि 
वज्नाणि ध्यायेदिति शिक्षयति ॥ २७ ॥ 

षोडरारे महाचक्रे 
पोडशस्वरभूषिते । 

आद्यन्तमव्रयोगेन 
मध्ये नाम समालिखेत् ॥२८॥ 

जीवान्तः सान्तमध्यरस्थं 
वणान्तेनाभिरक्षितम् । 

प्रत्यणैमसतेशोन 
संपुरित्वा तु सवेतः ॥२९॥ 

मध्ये दटेषु सवेषु 
राशिमण्डकमध्यगम् । 

बाह्ये तु दहिगुणं पद्यं 
कादिसान्तक्रमेण तु ॥३०॥ 

पूवेवत्तु खिखिन्मनच्ची 
प्रति साद्यणंरोधितम् । 



१२३६ श्रीनेत्नतम्त्रे | 

वर्णं तदन्तः साध्यस्य 
नाम बाह्येऽकंमण्डरम् ॥३१॥। 

नृ रेणाघः 
समन्तात्परिवारयेत् । 

सितचन्दनसंयुक्तं 
रोचना्चीरयोगतः ॥३२॥ 

टिखितवा मघ्रराजं तु 
कपूरक्षोदधुसरम् । 

महारक्षाविधानं तु 
पुष्टिसोभाग्यदायकम् ॥३३॥ 

एतच्चक्रं महादेवि 
सितपुष्पैः प्रपूजयेत् । 

स्वैश्वेतोपचारेण 
मधुमध्ये निधापयेत् ॥३९॥ 

अनेनैव विधानेन 
सप्ताहान्सत्युजेद्रवेत । 



षष्ठोऽधिकारः । १३७ 

षोडदादरखुकमरकणिकायां मन्रसंपुटित सा- 
ध्यनाम जीवस्य सकारस्यान्तः कला, सान्तस्यं 
हकारस्यान्तर्विघाय वणीन्तेन क्षकारेणान्तवेदहिः 
संस्थितेन रक्षितं कुयात्। पतिम च अस्तेश- 
संपुटितं नाम ठकारवेष्टितं कमेणाकारादिस्व- 
रमध्यगं कृत्वा मध्यस्थमच्रसांमुख्येन छिखेत् । 
घोडदापन्नस्य पद्मस्य बहिद्रौत्रिरादरखमुश्खित्; 
तत्र च कादिसान्तान् द्ा्िशद्रणान् न्यसेत् । 

तेषु च प्रतिवर्णं पबैवत्साव्यणेरोधितमिल्युक्त- 
युक्तया मच्रसंपुटितं, तदिति पवेन्यस्तं साध्य- 
नामान्तर्म्ये छिखितवा सर्वस्यास्य वहिरकेम- 
ण्डरमिति ठकारं तहहिः पुरन्दरपुरमिति वज- 
खाञ्छितं चतुरभसंनिवेरं कुयोत् । प्रति सा- 

यर्णरोधितमित्यत्र घ्यवहिताश्च'इति उयवहितेन 
प्रतिना वर्णदाब्दस्य संबन्धः । एतत्सवं चक्रं 

सितचन्दनगोरोचनाक्षीरेरिंखिता, सितकुुम- 

कपूरादिभिरमभ्यच्यं माक्िकमध्यस्थं पुष्टिसोभा- 
गयत, साहं मधुमध्ये निहितं च मु्युजित्३४ 

किंचेदम् 



१६८ श्रीमेत्रस्त्रे | 

राजरक्षाविधानं तु 
भूभृतां तु प्रकारयेत् ॥३५॥ 

संग्रामकारे वरदं 
यिपुदपोपहं भवेत । 

शिवादिनवतत्वानि 
प्रत्येकं शशिमण्डटम् ॥३६॥ 

मध्यात्पूवादि पेर्यन्त- 
ममतेरोन मघ्रिणा । 

यदा व्याधिङताकीण- 
मपमत्युशतेन वा ॥ ३.७ ॥ 

तदा श्वेतोपचारेण 
पूज्यं क्षीरघृतेन वा । 

तिरे ्षीरसमिद्धिवां 
होमाच्छान्ति समश्रुते ॥२८॥ 

आतानवितानविन्यस्तरेखाचवुष्ककरितको- 
` नवके पत्येकं चन्द्रमण्डरखराञ्छिते मध्य- 



षष्ठोऽधिकारः । १६९. 

कोष्ठकात्मथति भागादिकमेण रेयन्तं शिव- 
 सदारिव-ङश्र-विदथा-माया-काट-नियति- 
प्रकृति-पुरुषतसवानि नामत उख्य, सितो- 
पचरेणानेन मच्रेण मच्रिणा यदा प्रजा क्षीर 
घताभ्यां क्षीराक्तैस्तिेः क्षीराक्तसमिद्धिवो 
होमो यथाशक्ति क्रियते, तदा व्याध्याद्यपमू- 
त्युशताकी्णमपि साध्यशरीरं स्वस्थतामेति ॥ 

एवं संपूज्य कुम्भे तु 
सर्वोषधिसमन्विते । 

सितपद्ममुखाद्रारे 
रत्नगभम्बुपूरिते ॥२९॥ 

सवेमङ्कटघोषेण 
शिरसि ह्यभिषेचयेत् । 

स मुच्यते न संदेहः 
सवेव्याधिप्रपीडितः ॥९०॥ 

एवमिति शिबादिनवतसचानमि उक्तयुक्त्या 
कम्मे ध्याता संपूञ्य, तेन योऽभिषिच्यते 



†४० श्रनेत्रतन्त्रे | 

शिरसि स सवैव्याधिभिः पीडितोऽपि मुच्यते। 
सितपद्येमुख उद्वार आमोदो यस्येति समासः॥ 

ध्याता परागतं नित्यं 
नित्योदितमनामयम । 

परक्रियान्तस्थममृत- 
मवताये पराच्छिवात् ॥४१॥ 

चतुनेवाम्ताधारं 
नवधा नवपूरितम् । 

राता्क्षोभितं नित्यं 
षट्पञ्चैकसमन्वितम् ॥४२॥ 

अनन्ताधारगम्भीर- 
मष्टात्रिंशहिभूषितम् । 

पञ्चभिवो प्रसिद्धयर्थं 
पूर्णं तेन निरन्तरम् ॥२३॥ 

एवं ध्यानपरो यस्तु 
सबाह्याभ्यन्तरामृतम् । 



घृष्ठो ऽधिकारः । १४९ 

विक्षोभ्य कर्शं मृधि 
दैरिको मव्रतत्परः ॥५९॥ 

अनुग्रहपदावस्था 
ह्यभिषिभ्रेख्रयतनतः । 

स मुच्यते न सन्देहः 
संसाराददुरतिक्रमात् ॥४५॥ 

पक्रियान्तस्थं समनान्ताष्वपयेन्तगसुन्मना- 
परतसखास्रत, निस्ययुदितमनाघ्रतचिज्ज्योती- 
रूपं, नित्यमषिनाशि, न विद्यते आमयो 
माया यतस्तादक् , ध्याता समवेशयुक्तया 
विष्रय, तत एव परमरिवात्, अस्तमिति श्ञा- 
ानन्दम् , अवतायं रिष्यशिरोऽवतीर्णं विचि- 
न्त्य, तन्मत्रपूजितं परामृतपूर्णं कटशमुास्यः 
एवमिति उभयामुतघ्यानासक्तो मच्रराजपराम- 
शेपरोऽलुजिधुक्षुराचा्यो यस्य मृधि सबाद्याभ्य- 
न्तरमेतदमृतं विकिरेत् स मोक्षमाभरोत्येव । 



१४२ श्रीनेततन्त्े | 

कीटगमूतमित्याह चतु्ये नव षटूर्रिराद्थौत् 
तखा तान्येव 

‹ एकेकत च तच्वेऽपि षट् त्रिशत्तत्वरूपता । 
इति च स्थित्या अमृतानि तेषामाधारमा- 
श्रयं, तथा नवधा यानि नव नवात्मव्योम- 
उ्याप्यादिप्रक्रियया एकाशीतिः पदानि तैः 
परितं संपूर्ण व्यासं, तथा रातार्धेन पथाशता 
आदिक्षान्तेवर्णैः क्षोभितं व्यासं भावितं 
तथा षड्रङगेः पथभिवैकेरेकेन च मूटेन सम्य- 
गन्वितं श्रीस्वच्छन्दायुक्तसाघ्यमन्रसंहितापूर्ण, 
तथा अनन्तः कालाग्न्यायनाधितान्तेराधर 
भुवनेरन्तध्यौतिगैम्भीरमपर्च्छियं, तथा अष्टा- 
त्रिशता वक्रपथककाभिर्विभूषितं, तेनेत्यनेन 
षड़धेनाध्वना निरंतरं पूणम्, अत एव परसिद्धिः 
भङृष्टा मुक्तिसुक्तिटक्षणा सिद्धिर्थः प्रयोजनं 
यस्य ॥ ४५ ॥ 

अतश्च योऽनेनाभिषिच्यते 
आयुबंं जयः कान्ति- 



घष्ठोऽधिकारः । १४३ 

धृतिर्मेधा वपुः धियः 
सर्व प्रवतेते तस्य 

पकेण वतैते पुष्यतीत्यथः ॥ 
तथा 

भूभृतां राञ्यमुत्तमम् ॥४६॥ 
पवतैते ॥ ५६ ॥ 
किंच 

दुःखार्दितो विदुःखस्तु 
व्याधिमान् गतरुग्भवेत । 

वन्ध्या तु रभते पुत्रं 
कन्या तु पतिमावहेत् ॥२७॥ 

एतत्करशामिषेकात्सर्वोऽ भीष्टफखमापोती- 
स्यथः ॥ ५७ ॥ 

यदाह 
यान्यान्समीहते कामा- 

स्तान्सवोन्धुवमाग्रुयात् । 
तदित्थम् ` 



१४४ श्रीनेनतन्त्रे । 

अभिषेकस्य माहात्म्यं 
विधानविहितस्य तु ॥९८॥ 

कथितं ते मया देवि 
प्रजानां हितकाम्यया । 

अन्यशास्रोपचारेण 
दशाखरान्तरव्यवहारेण ॥ ४८ ॥ 
तदिस्थमभिषकास्साध्यः 

सवेशान्त्यरहो भवेत ॥४२॥ 
अहंशब्द स्थाने अर्ह इति राब्द पेशः ॥ 
एतदुपसंहरन् अन्यदवतारयति 

एवं स्थुटं विधानं तु 
सुक्ष्म चवाधुना श्चुणु ॥५०॥ 

अनेनाधिकारेण स्थृरुष्यानमुक्तं, भाविना त॒ 
सप्तमेन सुक्ष्मसुच्यतेः-इति शिवम् ॥ ५० ॥ 

समस्तदुःखदरनं सवैसंप्मवर्नः । 



अभ 

[क व 

श्रान्त 

श्रीक्षेमरजकूतोद्योतोपेते 

सक्तमोऽधिकारः। 

वक्राधारषियद्क्ष्यग्रन्थिनाङ्यादिसंङुखम् | 
स्वामृतेर्देहमासि्चत्स्मराम्यूरध्वश्षणं विभोः ॥ 

अथ सुष्ष्मघ्यानं निणेतुं भगवानुवाच 
अतः परं परवक्ष्यामि 

ध्यानं सुक्ष्ममनुत्तमम् । 
न वियते उत्तममन्यत सृष्ष्मध्यानं यतः, परं 

। अतोऽपि उत्तमं भविष्यति ॥ 
तदुपक्रमते 

ऋतुचक्रं स्वराधारं 
त्रिटश्षयं व्योमपञ्चकम् ॥१॥ 

ग्रन्थिद्दादशसंयुक्तं 
रारि.त्रयसमन्वेतम् । 

१९ 



१४६ श्रीने्तन्त्रे। 

धामत्रयपथाक्रान्तं 
नाडित्रयसमन्वितम् ॥२॥ 

ज्ञात्वा शरीरं सुश्रोणि 
दशनाडिपथारतम् । 

हासप्तव्या सहखैस्त 
साथेकोरित्रियेण च ॥३॥ 

नाडिदन्देः समाक्रान्तं 
मलिनं व्याधिभिदेतम् । 

सृक्ष्मध्यानाखतेनेव 
परेणेवोदितेन तु ॥४॥ 

आप्यायं कुरुते योगी 
आत्मनो वा परस्य च । 

दिव्यदेहः स भवति 
सवैव्याधिविवनितः ॥५॥ 

ऋतवः षट् जन्म-नाभि-हत्-ताद्टु-विन्दु-ना- 
दस्थानानि नाडिमायायोगभेदनदीपिरन्ता- 



सप्तमोऽधिकारः । १४७ 

ख्यानि नाडिमायादि्रसराश्रयखात् चक्राणि 
यत्र, स्वराः षोडदा अङ्खषट-गुल्फ-जानु-मेदू-पायु- 
कन्द-नाडि-जटर-हत्-कूमेनाडी-कण्ठ-ताटु-भ्ू- 
मध्य-रुराट-ब्रह्मरन्धद्वादशान्तास्या जीवस्या- 
धारकत्वादाधारा यच, यादि वा॒सर्वसहत्वाद- 
स्य नयस्य कुरखुषक्रियया 

परेदृस्याधः कलो जेयो मध्ये तु विषसंहितः | 
मूढे तु शाक्तः कथितो बोधनाद्पवतेकः ॥ 
अभिसंज्ञस्ततथोध्वेमङ्रखानां चतुष्टये) 
नाभ्यधः पवनाधारे नाभवेव घटाभिधः॥ 
नामिहन्पध्यमारमे तु सवेकामामिधो मतः । 
सजीवन्यभिधानाख्यो हत्पद्मोदरमध्यगः ॥ 
वक्षःस्थले स्थितः कूम गरे लोराभिधः स्मतः । 
छम्भकस्य स्थितथोध्ये घुधाधारः सुधात्मकः ॥ 
तस्येव मूरमाधित्य सौम्यः सोमकलाटतः । 
भ्रूमध्ये गगनाभोगे विद्याकमलसं्ितः ॥ 
रद्रस्ताडतखाधाये रुद्रश्त्या स्वधिष्ठितः । 
चिन्तामण्यमिधानाख्यश्चतुष्पथनिवासि यत् ॥ 
बरह्मरन्धस्य मध्ये तु तयांधारस्तु मस्तके । 
नाडयाधारः परः शुष्मो घनव्यापिपबोधकः ॥ 
इत्युक्ताः षोदज्नाधारा४........०..०........ ॥# 



१४८ श्रीनेत्रतन्तरे | 

इति । त्रीणि अन्तबेहिरुभयरूपाणि रक्ष्याणि- 

छक्चषणीयानि यत्र, निरावरणरूपत्वात् 
‹ तमनन्तं तु जन्माख्य ( ७।२७ ) 

इति वक्ष्यमाणानां जन्म-नामि-ह द्-बिन्दु-ना- 

दरूपाणां व्योश्नां पञ्चकं विदयते यत्र; 

(जन्ममृटे तु मायाख्यो .... --- 1 ' ( अरर ) 

इत्यभिधास्यमानाश्ेतम्यावृतिहे तुसवात् यन्थयो 

माया-पाशव - बह्य-विष्णु-रद्र-इ्चर-सदारिव- 

इन्धिका - दीपिका - बेन्दव - नाद - शतक्तयाख्या 

ये पा्चास्तेः संयुक्तम् । इच्छादिना शक्ति- 
त्रयेण सम्यगन्वितमेषणीयादिविषये ्रवते- 
मानम् । सोम-सूर्य-वहिरूपधामत्रयपथेः स- 
वयापसम्यपवनेमैध्यमपवनेन चाधिष्टितम्। इडा- 
पिङ्खा-सुषुल्राख्येन पवनाश्रयेण नाडित्रयेण 
युक्तम् । गान्धारी - हस्तिजिहा - पूषा - यदा- 
अङम्बुसा-ऊह-शद्धिनीभिश्च युक्तत्वात् दशा 

नाडयः पन्थानो येषां प्राणापानंसमानोदान- 



सक्तमोऽधिकार, । १४९ 

उ्याननागकूमेकृकरदेवदत्तथनञ्जयाख्यास्तैः आ 
समन्ताद्धतमोतप्रोतम् । दिग्दङ्कावस्थित- 
नाडिदशकश्रपञ्मूताभिद्रौससत्या सहसेमंध्य- 
ठउ्यात्या साधेकोरित्रयेण च महाग्यात्या ना- 
उिदन्देः समाक्रान्तम् । आणवमायीयकामम- 
खयोगान्मलिनम् । योगिनामपि 

९,....००........ येनेदं तद्धि भोगतः । ' 

इति स्थित्यावदयंभाविकोडीकृतं शरीरं ज्ञाता 
योगी यस्य आत्मनः परस्य वा, परेणेवेति 
पररूपतामनुञ्क्षतापि संमनन्तरभाविना सृक्ष्म- 
ध्यानासतेनोदितेन स्फुटीमूतेनाप्यायं करोति, 
स गतव्याधिर्दिव्यदेह इति सुक्ष्मध्यानाश्रतो- 
न्मिषच्छाक्तमूतिभेवति ॥५॥ 

“ सृष्ष्मध्यानास॒तेनेव परेणेवोदितेन ` इति 
यदुक्तं तत्सोपकमं स्फुटयति 

यत्स्वरूपं स्वसंवेद्यं 
स्वस्थं स्वव्यासिसंभवम् । 



९९० श्रीमेत्रतन्त्रे | 

स्वोदिता तु परा शक्ति 
स्तत्स्था तद्रभेगा रिवा ॥६॥ 

तां वहेन्मध्यमप्राणे 
प्राणापानान्तरे धुवे । 

अहं भूत्वा ततो मच्रं 
तत्स्थं तदभेगं धुवम् ॥५७॥ 

स्वोदितेन वरारोहे 
स्पन्दनं स्पन्दनेन तु । 

कृत्वा तमभिमानं त॒ 
जन्मस्थाने निधापयेत् ॥८॥ 

भावमेदेन तस्स्थाना- 
न्मृखाधारे नियोजयेत। 

नादसच्या प्रयोगेन 
वेधयेत्सुक्ष्मयोगतः ॥९॥ 

आधारषोडशं भित्वा 
ग्रन्थिद्ादरशकं तथा । 



सक्तमोऽधिकारः । १९१ 

मध्यनाडिपथारूटो 
वेधयेत्परमं ध्रवम् ॥१०॥ 

 तसप्रविडय ततो भूत्वा 
तत्स्थोऽसो व्यापकः रिवः 

सर्वामयपरित्यागा- 
ननिष्कराक्षाभशक्तितः ॥११॥ 

पुनरापयं तनैव 
मार्गेण हदयान्तरम् । 

तत्र पविष्टमात्रं त 
ध्यायेष्टब्च रसायनम् ॥१२॥ 

विश्रामानभवं प्राप्य 
तस्मास्स्थानास्प्रवाहयेत् । 

सर्वं तदम्तं वेगा- 
त्सवेत्रैव विरेचयेत् ॥१३॥ 

अनन्तनाडिभेदेन 
अनन्ताख्तमुत्तमम् । 



१९२ श्रीनेत्रतनतर 

अनन्तध्यानयोगेन 
परपथे पुरं स्वकम् ॥१९॥ 

अजरामरस्ततो भूत्वा 
सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये । 

एवं मत्युजिता सवे 
सृक्ष्मध्यानेन पूरितम् ॥१९॥ 

ततोऽसो सिदयति क्षिप्रं 
सत्यं देवि न चान्यथा । 

यदिति प्रथमाधिकारनिरदिष्टपरधामात्म- 
वीर्य, स्वरूपमिति विशेषानिर्दशात् सवस्य, 
स्वसंवेद्यं स्वप्रकारौ नतु स्वसवेदनान्यप्रमाण- 
पमेयम् | 

‹ तस्य देवातिदेवस्य परापेक्षा न विधते । 
प्रस्य तदपेक्षत्वात्स्वतन्रोऽयमतः स्थितः ॥ 

इति कामिकोक्तनीत्या अस्य भगवतः प्रमा- 
णागोचरत्वात्, अत एव स्वतन्रात्मन्यवतिष्ठते 
न खन्यत्न तद्विविक्तस्यान्यस्याभावात्, प्रत्युता- 



सक्तमो ऽधिकारः । १५३ 

न्यदधिशं ` तद्या्ततवात्तन्मयमेव संभवतीत्याह 

'सखव्यासिसभवं ' स्वव्यात्या संभवो विश्वरूपत- 

योन्मजनं यस्य । अस्य च भगवतः परा स्वा- 

तग्रयात्मा शक्तिः स्वा अव्यभिचारिणी चासो 

उदिता भरस्फुरद्रपा, तत्रैव च भगवदूपे स्थिता, 
नचाधारायेयभावेन अपितु सामरस्येनेत्याहं 

« तद्रमगा ` । अतश्च शिवा परमा्थेशिवाभिन्न- 

रूपत्वात् शिवा । एवं परं रूपं भित्तिभूृतत्वेन 

प्रकार्य सुष्मध्यानं वक्तुमुपक्रमते तामित्या- 

दिना, तां परां चितिकाक्ति, मध्यमप्राणे सुषु- 

स्नास्थोदानास्यप्राणब्रह्मणि, वहेत् निमन्जित- 
मराणापानव्याति उन्मभ्नतया विमुरोत्। कथम् । 

८अहं भूस्वा देहादि्रमातृताभरशमनेन प्रणा- 

हन्तामाविद्येत्यथैः । तत उक्तवक्ष्यमाणवीये- 

उ्यातिकं मूकमन्रं तस्स्थं तद्वभेगमिति पराश- 

 क्िसामरस्यमयम् , अत एव स्पन्दनमिति सा- 
मान्यस्पन्दरूपं कृता कथ स्वोदितेन स्पन्दनेन 

अध्राणायवष्टम्मेन । एवं मन्रवीर्थसारमाग्धरय 



१९४ श्रीनेत्रतन्तरे । 

तमभमिमाने तदसामान्यचमत्कारमयं स्वं वीर्यं 
जन्माधारे आनन्द चकर निधापयेत् प्रतिष्ठापयेत्। 
कथम् । भावस्य देहप्राणादिमिताभिमानमयस्य 
मेदेन परदामनेन। ततोऽपि मूखाधारे कन्दे तम- 
भिमानं भावभेदेनैव नियोजयेत् निरूढं ्या- 
त् । ततोऽपि स्फुरत्तोन्मिषत्तारूपमच्रनाथप्राण- 
सूच्या हेतुना कृतो यः पङृष्टः कमात्करममूरध्वा- 
रोहास्मा योगस्तेन । तथा सृष्ष्मयोगत इति 
उन्मिषर्स्फुरत्तोत्तेजनप्रकर्षेण । मधभ्यनाडीपथ- 
मारूढः पूर्वोदिष्टकुरदाखादि टमाधारषोडशकं 
तथोपक्रान्तनिर्णेष्यमाणं अन्थिद्रादशकं च 
भिखा परमं धुवं इादशान्तधाम वेधयेदावि- 
शेत्। तच्च प्रविदय, सव॑स्यामयस्य महामायापर्य- 
न्तस्य बन्धस्य परित्यागात्, तत्रैव धुवपदे स्थितः 
सन्, व्यापको नित्योदितपराशक्तिसमरसः पर 
मशिवेकरूपो मूता, तेनेव दाद शान्तादन्तःप्रख- 
तेन मध्यमेन मार्गेण हदयमध्यमापूयं परा- 
नन्दप्रसरणाच्छुरितं कृत्वा, तत्र हृदि भविष्ट- 
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मात्रं तत् परमानन्दरूपं रसायनमासादितं 
ध्यायेदधिखृशेत् तावदावत्तत्र विश्रान्तिमेति, तत- 
स्तस्माद्धदयादुच्छछितं तदग्ृतं भ्रवाहयेत् 
नानाप्रवाहाभिमुखं ङ्यात् । ततस्तेनेवाम्रतेन 
अनन्तनाडीप्रवाहभरखतेन बहरष्यानभ्यातेन 
सबाह्याभ्यन्तर स्वं पुर देहं परिपूयं तदनन्तरं 
सवेमश्रतं वेगात् दरतप्रवाहेन सवैरोमरन्धे 
सवत्र गोचरे रेचयेत् अब्युच्छन्न वाहं भेरयेत्। 
एवं परवीयोत्मना भगवता म्रस्युजिता पाक्तस्- 
््मशाक्तानन्द ध्यानेन यदा सवेमाप्ररितं चिन्त- 
यति योगी तदासो अजरामयो भूत्वा क्षिपं 
सिद्धयति प॒त्युजिद्धदटारकतामाप्नोति । नात्र 
परमातसुरखमः संशयः कायैः ॥ १५ ॥ 

एवं शाक्तानन्दमागोवष्टम्मातस्मककोखिक- 
प्रकरियोक्ताधारादिभेदेन सृष्ष्मध्यानसुक्तवाः 
स्थुखयुक्तिकरमेण तच्रपकरियोक्ताधारादिभेदेन 
पणसितामृतकल्छोरचिन्तनात्मसुष्षमध्यानं वक्तु- 
मुपक्रमते ` 



१५६ श्रीनेत्रतन्त्रे | 

जन्मस्थाने समाश्ित्य 
स्पन्दस्थां मध्यमां कराम्।१६। 

तत्स्थं कृत्वा तदात्मानं 
काराभिं त॒ समाश्रयेत् । 

गत्वा गृहीतविज्ञानं 
वीर्यं तत्रैव निक्षिपेत् ॥१७॥ 

तदीयोपूरिता शक्तेः 
श्रियाख्या मध्यमोत्तमा । 

विनज्ञानेनोध्वैतो भित्वा 
ग्रन्थिभेदेन चेच्छया ॥१८॥ 

मृटस्पन्दं समाश्रित्य 
त्यक्त्वा वाह्दयं ततः । 

मध्यमागेप्रवाहिन्या 
सुषुस्नाख्यां समाश्रयेत॥ १९॥ 

तामेवाधिव्य विरमे- 
त्त्सर्वेन्दरिय गोचरात् । 
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तदा भ्रत्यस्तमायेन 
विज्ञानेनोष्वेतः पुनः ॥२०॥ 

बरह्यादिकारणानां त॒ 
त्यागं कृत्वा शनेः शनेः । 

षण्णां शक्तेमतां प्राप्य 
कुण्डलाख्यां निरोधिकाम् २१ 

मायादिभ्न्थिभेदेन 
हदादिव्योमपञ्चकम् । 

पूर्वं जन्मस्थानमानन्देन्द्ियसुक्तम् इह 
तु कन्दः तत्र, स्पन्दस्थामिति स्पन्दाविष्टाः 
मध्यमां कटां भाणशक्तेमाभ्रेत्य मत्तगन्ध- 
स्थानसंकोचविकासाभ्यां शतशः उन्मिषितां 
सृषक्ष्मभराणदाक्तिमध्यास्य, आत्मानं मनस्तदवसरे 
तस्स्थं तन्निभारखनेकाविष्ठं खा, काराभनिमिति 
पादाङ्कष्टाधारं गत्वा समाश्रयेत् भावनया- 
ध्यासीत । तत्रैव च गहीतविन्ञानं वीर्यमिति 
कन्दभूम्यासादितं शाक्तस्पन्दात्म वीर्य नि्ि- 



१९८ श्रीनेत्नतन्त्रे | 

पेत् भावनाप्रकर्षेण स्फुटयेत्। इत्थं तद्ीरयसयुक्त- 
वीर्येणापूरिता छुब्धोदया, प्राणस्पन्दात्मा करिया- 
दक्तिरुत्तमातिशयेनोद्रता सती मध्यमा भवति 
समस्तदेहस्य नाभिमंध्यं तत्र भ्रास्षा जायते ! 
कथम्। इच्छया संकोचक्रमोत्थोध्वां रोहणप्रयज्ञ 
न; विज्ञानेन च भावनया, उध्व॑त इत्युपारितनय॒- 
्फजायुमेदूकन्दनाभ्याख्यानां न्थीनां भेदेन 
वेधनव्यापारेण भिखा अथौत् तान्येवोध्वस्था- 
नान्याक्रम्य “भेदिता माण्डछिका भूभुजा'इति- 
वद्धिदिः स्वीकाराथेः। अथ मृरस्पन्दं समाधि- 
व्येति मत्तगन्धस्थानं विकासाङुखनपरम्परापुरः 
सरं निरोध्य । एतच श्रीस्वच्छन्दोक्तदिव्यकर- 
णोपरक्षणपरम्। अत एव वाहदढयं पाश्चनाडयो 
त्यक्त्वा परिहत्य, तत इति पोक्तच्छान्ञानावष्ठ- 
म्भयुक्तया, मध्यमागंप्रवाहिण्या भोक्तया मध्य- 

भ्राणब्रह्मरात्तया सुषुश्नाख्यां नाडीं सम्यगाश्र- 
येत्र । तामाभनित्य तत इत्यभ्यस्तात् सर्वन्दरिय- 
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गोचराद्विरमेत् अन्तसुंखीज़्तसर्न्द्रियस्ति्ेत् । 
तदा च पत्यस्ता प्रतिक्षिप्ता माया भाणा- 
दिषधानताव्माख्यातिर्येन तादृशा, पकाशान- 
न्दात्मना ज्ञानेन हत्कण्टादिगतसखष्टयादि- 
संविस्स्वभावनब्रह्मादिकारणानि कमात् व्यक्ता, 
वक्ष्यमाणमायादियन्थिभेदेन सह हृदादिव्यो- 
मपञ्कं च त्यक्ता, षण्णां बद्यविष्णुरुदे-र- 
सदाशिवरिवाख्यानां कारणानामूष्व॑त उर्ध्व 
स्थितां कुण्डलाख्यां शक्ति शुन्यातिश्न्यान्त- 
मरोषविश्वगभोकारात्मकङकण्डलरूपतयावस्थि- 
तां समनाख्यां राक्ति भाष्य, विज्ञानेनोध्वं विर- 
मेत् उन्मनापरतचात्मतामाविशेदिति दरेण 
संबन्धः! विरमेदिति पवेस्थमिहापि योज्यम् ॥ 

तत्र निभे्यथन्थ्यादीनां स्वरूपं तावत्करमेणा- 

दिशति 

 जन्ममृरे तु मायाख्यो 
ग्रन्थिजेन्मनि पाश्चवः ॥२२॥ . 

५ 



१९० श्ीनेत्रतन्त्रे | 

बरह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च 
ईश्वरश्च सदाशिवः । 

कारणस्थास्तु पञ्चेवं 
श्रन्ययः ससुदाहूताः ॥२२॥ 

इन्धिकाख्यस्त॒ यो मन्थि 
दिमागांशमनः शिवः । 

तदध्वं दीपिका नाम 
तदूर्ध्वे चेव बेन्दवः ॥२९॥ 

नादाख्यस्त॒ महायन्थिः 
राक्तिमन्थिरतः परः । 

जन्ममूरमानन्देन्द्रिय तच्छरीरोत्पत्तिहेव- 
मायारूपतया मायास्यो अन्थिः । जन्मनि 
कन्दे पादावः पशुनां संकुचितहकूशक्तितात् 
पारयानामयमाधारनानानाडीपराणादीनां प्रथ- 
मोद्धेदकस्पः। हृत्कण्ठताटुभ्रूमध्यरुखारस्था- 
नां, बह्मादीनां कारणानां पशुं परति खषटवादि- 
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कतैस्वेन निरोधकतात् यन्थिरूपकत्वात् तत्स्थाः 
पञ्च यन्थयः, निरोधिकोर्ध्े 
(इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिकोध्वेगा ।८१०।१२९३) 
इति श्रीस्वच्छन्दे नादशक्तयो या उक्ताः 
ता एवेह परचित्पकाशावारकरूपत्वात् न्थय 
उक्ताः । तन्रेन्िकाख्यो यो यन्थिरसो द्मा 
गोशमनः इति निरोधिकास्प्ष्ठवामदक्षिण- 
वाहनिःरोषप्ररमनहेतुः, अत एव रिव उर्ष्वैक- 
मागारोहकल्वात् श्रेयोरूपः। तदृष्व किचिदीि- 
हेतुखात् दीपिकाख्यो यन्थिः, अतोऽपि किंचि. 
दधिकप्रकाशहेतुखात् बेन्दवः। रोचिकेत्यन्यत्र 
योक्ता राक्तिस्तद्रूषो मन्थिः। तदुपरि नादाख्यो 
महायन्थिरिति। मोचिकोधष्वंगेत्यन्यत्र यच्छक्ति- 
द्रयमुक्तं त्रोध्वेगा नादान्तेति तत्रैव योक्ता 
सेवेहान्तभावितमोचिका नादाख्यो महायन्थि- 
रिव्युक्तः । महं चास्य अन्थ्यन्तभौवादेव । 
अतः परः राक्तेस्थानस्थो थन्थिः शक्तियन्थिः॥ 

यदेवं निर्णीतं तत् 
३.१ 



१६२. श्रनत्रतन्त्रे | 

ग्रन्यिद्ादशकं भित्वा 
प्रविरोत्परमे पदे ॥ २५॥ 

उन्मनापरतखाव्मनि धाश्चि॥२५॥ 
अन्र ब्ह्मादिकारणयन्थिभेदनादेव तदधि- 

हितहदादिस्थानानि राक्ति्मन्थिभेदेन च शा 
क्तिस्थानं तदुपरि च ग्यापिनीधामशिवस्थाने 
दर्येदित्याह 

बरह्माणं. च तथा विष्णुं 
रुद्रं चेवेश्वरं तथा । 

सदाशिवं तथा शक्ति 
रिवस्थानं प्रभेदयेत् ॥२६॥ 

अन्ते स्थानशब्दो बह्यादिशब्दानामपि 
तत्स्थानघ्रतिपादकत्वसूचनाय ॥ २६ ॥ 
अथ पवांदिष्ट श्रुन्यपचकं षट्चक्रं च 

प्रदशोयति 
खमनन्तं तु जन्माख्यं 

नाभौ व्योम हितीयकम् । 
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तृतीयं तु हदि स्थाने 
चतुर्थं बिन्दुमध्यतः ॥२७॥ 

नादाख्यं त॒ समुदि 
षट्क्रमधुनोच्यते । 

 जन्माख्ये नाडिचक्र तु 
नाभो मायाख्यमुत्तमम्॥२८॥ 

हृदिस्थं योगिचक्रंतु 
ताटुस्थं भेदनं स्खतम् । 

बिन्दुस्थं दीप्तिचकरं तु 
नादस्थं शान्तमुच्यते ॥२९॥ 

अनन्तवद्ि.श्चाश्रयत्वादनन्तम् । नादाश्न 
यत्वात् नादाख्यम्। नाडप्रसरहेतुत्वात् 

‹ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् । ' (पा० यो० ३।२५) 

इति नीत्या समस्तमायाप्रपथख्यातिहेतुखात्, 
योगिनां चित्तेकाग््यप्रदतात्, परयलेन भेदनी. 
यत्वात्, दीधिरूपत्वात्, शान्तिप्रदस्वादिति. 



१९१४. श्रीनेन्रतन्तरे 

कमेण नाडिचक्रादो हेतवः । एतानि शस्यानि 
सोषुसावेशप्रदत्वात् चक्ाणि तु भदभसरहे- 
तुतखात् हेयानीति कृता ॥ २९ ॥ 

तैः सह 

पूर्वोक्तानि च सवोणि 
ज्ञानशुटेन भेदयेत् । 

र्वोक्तनीत्याधारन्भ्यादीनि । ज्ञानश॒र म- 
व्रवीयेभूतचिर्स्फुरत्ता ॥ | 

ज्लानशुरोत्तेजने युक्तेमाह 

आक्रम्य जन्माधाराख्यं 
तन्मूरं पीडयेच्छनैः ॥३०॥ 

` चित्तप्राणेकाग्न्येण कन्द मूमिमवष्टभ्यः तन्मू- 
रमिति मत्तगन्धस्थानं, शनेरिति संकोचवि- 
कासाभ्यासेन, शक्तयुन्मेषमुपरशक्ष्य पीडयेत् य- 
था शक्तिरूध्वैमुखेव भवति ॥ ३०॥ 
अथ भरसंगान्नानाशाच्रपसिद्धान् पयायान् 

जन्माधारस्याह 



सप्तमोऽधिकारः । १९१५ 

जन्माधारस्य सुश्रोणि 
पयोयाञ्छृण्वतः परम् । 

जन्मस्थानं तु कन्दारख्यं 
कूमांख्यं स्थानपञ्चकम्॥ ३१॥ 

मत्स्योद्रं तथेवेह 
मृखाधारस्तथोच्यते । 

मरुदुद्धवहेतुत्वात्, मध्यनाडीकन्द रूपत्वात्, 
करूमोकारलात्, पृथिव्यादिव्योमान्ततत्पञ्च- 
कस्थानत्वात्; मत्स्योदरवत् स्फुरणात्, मृखम्- 
तत्वाच्च जन्मादिः आख्यायते ॥ 

एवं महामाहात्म्याच्छाखेषु निरुच्यते या 
कन्दभूः 

तर्स्थां वे खेचराख्यां तु 
मुद्रां विन्देत योगवित्॥३२॥ 

मुद्रया तु तया देवि 
आत्मा वे मुद्ितो यदा । 



११९ ्रीनेधतन्त्र । 

तदा चोर्ध्वे तु विसरे- 
हिज्ञनेनोध्व॑तः करमात्॥३३॥ 

तसस्थामिति कन्द मूमिविस्फुरितां शक्ति, सुदो 
हर्षस्य राणात् पारमोचनभेदद्वावणात्मतात् 
परसंविद्रविणमुद्रणाच् मुद्रा, खे बोधगगने चर- 
णात् खेचयांख्यां योगी रुभेत । खुडधया तु तया 
यदा आत्माणुमद्रितः तद्वशः संपन्नः, तदा 
मच्रवीर्यस्फुरत्तात्मना विज्ञानेनोरध्वं दाददान्तं 
यावद्विसरेत् प्रसरेत् ॥ ३३ ॥ 
एतदेव स्फुटयति 

भिन्याद्धिन्यात्परं स्थानं 
यावत्स्वरवरा्चते । 

तस्स्थानं चेव संप्राप्य 
योगी समरसो भवेत ॥३९॥ 

निष्कलं भावमापन्नो 
व्यापकः परमः शिवः । 



स्तमोऽधिकारः | १६१७ 

परं स्थानं दादरान्तम् । भिन्यादिति वी- 
प्लया कमादिव्यक्तिः रफुटीकृता । समरस 
इति सर्व॑स्याधस्तनस्याध्वनस्तन्मयीभावप्रापेः। 
परमः शिव इति नतु भेदवादयुक्तव्यतिरिक्त- 
मुक्तशिवरूपः ॥ 
अथ छोकार्धेन परमशिवाभेदव्यािमनुव- 

दन् शाक्तेरवरोहकमेण व्याप्तिमादेष्ूमुपक्रमते 
एवं भूत्वा समं सर्व 

निःस्पन्दं सवेदोदितम्॥ ३५॥ 
ततः प्रवतंते शक्ति 

ठेक्ष्यहीना निरामया । 
इच्छामात्रविनिरदिं्टा 

ज्ञानरूपा करियासमिका।॥३६॥ 
एका सा भावभेदेन 

तस्य भेदेन संस्थिता । 
भूेस्यन्तभोवितणिजर्थः । तेन सर्व सम 

नान्तम्, एवं दादरान्तारोहणेन; समं समरसं, 



१६१८ शीनेत्रतन्त्रे । 

निःस्पन्दं पशान्तकष्टोरं, सवेदोदितं प्राप्तपर- 
चित्काशेक्यं, भावयित्वा संपाद्य, तत एव द्ाद- 
शान्तधाश्नो, लक्ष्यहीना परस्फुरतात्माःनि- 
षक्रान्त आमयो महामाया यस्यास्तादृशी 
महामायादयुद्छासिका परा शक्तिः, भ्रवतेते समु- 
न्मिषति इच्छा-ज्ञान-कियारूपतया कमेण 
स्फुरतीत्यथः । तत एवेका, तस्येति परमशि- 
वस्य, संबन्धिना भावसमेदेन एषणीयज्ञेयकायौ- 
वभासनोदयवेचिष्येण हेतुना, सेदेन संस्थिता 
ण्हीतेच्छादिनानात्रा ॥ 
यत एवं परमशिवाच्छक्तिः स्वथं प्रवर्तते, तेन 

खेचरीमुद्रयाप॒ये 
राक्त्यन्तं तत्र सवतः ॥३५॥ 

यावः नोदितश्चन्द्र- 
स्तावत्सक्ष्मं निरञ्जनम् । 

भावग्राह्यमसंदिग्धं 
सबोवस्थोज्डितं परम् ॥३८॥ 



तेऽवि १९९ 

व्यापकं परमेशान- 
मनोपम्यमनामयम् । 

भवन्ति योगिनस्तत्त 
तदारूढो वरानने ॥३९॥ 

तत्र | 
‹ बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्े्वरं न्यसेत् । 
दण्डाकारं तु तावत्तन्नयेचावत्कखत्रयम् ॥ 
निगृह्य तत्र तत्त परेरयेत्खत्रयेण तु । 
एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं भतिषदते | (७। १६) 

इति श्रीमाङिनीविजयरक्षितया पूर्वोिष्टखे- 
चरीमुद्रया शक्त्यन्तं यावत्, सवेतः सवेधकारेणा- 
पूय यावत् तत्र॒ चन्द्र॒ इत्यपानो नोदितो 
भवेत् तावत् तदारूढौ तच्छक्तिषदारोहे सति, 
योगिनः, सुक्ष्ममतीन्द्ियं, निरञ्जनमनावरणे, 
भावथाद्यं स्वपरकाराम्, असन्दिग्धं स्वविमश- 
सारं, सवाभिजोगरा्वस्थाभिरुञिञ्चतं, सवेसा- 
मरस्यावस्थानात्परं, दिग्दे शाद्यनवच्ठेदात् व्यः 

२ 



१७०. भरीनेनतनत्रे | 

पकं, परमेशानं स्वतच्रम्, अद्वितीयतवात् 
अनोपस्यं, न विद्यते आमयो महामायावच्छेदो 
यतो भक्तिभाजां तदनामयं, यत् परं धाम 
तद्धवन्ति तन्मया जायन्ते इत्यथः ॥३९॥ 

एवं प्राप्षपरतखामेदस्य योगिनः ततः भरव. 
तते राकः" इत्यनेन योन्मिषन्ती परा शक्तिसक्ता 

सा योनिः स्वेदेवानां ` 
राक्तीनां चाप्यनेकधा । 

अभीषोमास्िका योनि. 
स्तस्याः सर्वे प्रवतंते ॥२०॥ 

तत्र संम्रथिता मघा- 
ख्ाणवन्तो भवन्ति हि । 

सर्वेषां चेव संहार- 
स्तदेव परमं पदम् ॥४१॥ 

तस्माख्वतेते सृष्टि- 
विक्षोभ्य परमं शिवम् । 



सक्तमोऽधिकारः। १७१ 

अनौपम्यागतं प्राप्य 
बिन्दुं विक्षोभ्य रीख्या॥५२॥ 

चन्द्रोदये तदा ख्याते 
परमाखतमुत्तमम् । 

बहटागतकषटो- 
मनन्तं तत्र संस्मरेत् ॥९३॥ 

तस्मास्राप्यागरतं शुदं 
स्वशक्त्या चेव कषेयेत् । 

मध्यमार्गेण सुश्रोणि 
कारणादि प्रभेदयेत ॥ £ ॥ 

आप्यायनं परकुर्वीत 
स्थाने स्थाने ह्यनुक्रमात् । 

यावद्रद्यपदं प्राप्तं 
तस्मादाप्याययेदधः ॥ ५ ॥ 

जन्मस्थानपथाच्चैव 
कारम तु प्रवतैयेत् । 



१७२ , श्रीनेत्रतन्त्रे | 

तदापूयं समन्तात्तु 
परिपूर्ण स्मरेत्पुरम् ॥ २६ ॥ 

सुषुम्नाखतेनाखिटं 
परिपु्णी विभावयेत् । 

अनन्तनाडिभिस्तव्र 
 रोमक्पेः समन्ततः ॥ ४७॥ 

निष्कम्य व्यापको भूत्वा 
ह्यखतोमिभिराकुरम् । 

अर्ताणेवसंरूदं 
मजन्तमग़्ताणेवे ॥४८॥ 

तदूर्ध्व ह्यख्तार्णं तु 
प्रद्रुतं व्यापकं शिवम् । 

एवं समरसीभूतं 
ह्यखतं सवेतोमुखम् ॥ ४९ ॥ 

 इच्छाज्ञानक्रियारूपं 
रिवमात्मस्वरूपकम् । 



सप्तमोऽधिकारः | १७३ 

निरामयमनुप्राप्य 
स्वानुभूत्या विभावयेत्॥५०॥ 

अ्तेशपदं सुक्ष्म 
संप्राप्येवाखतीभवेत् । 

तदासावखतीभूय 
गत्युजिन्नात्र संरायः ॥५१॥ 

काटजित्सुभगो धीरो 
मरत्युस्तं च न बाधते । 

स्वंदेवानामिति अनाभितसदाशिविश्वरान- 
न्तरुद्रादीनां, शक्तीनामिति बामाव्येष्ठादीनां 
बराह्म्यादीनां च, यतश्च सा शक्तिर्नीषोमा- 
त्मिका योनिस्तत एव सोमप्रधाना, यतस्तस्या 
सर्व प्रवर्तेते उद्धवति. अत एवाप्नीषोमात्मशक्ति- 
प्रकृति विश्चमस्ीषोममयमेव । तथा चाचिर- 
प्याहादयति हिममपि च दहति,-इति तख 
विदः आहः । किंच तत्राभ्रीषोमात्मशक्तिधानि 



१७४ श्रनेत्रतन्तरे । 

सं्रथितास्तद्रीयंसारखेनोचारिता मब्राख्राण- 
वन्तः सिद्धिस॒क्तिदाः+-इति शक्तेः स्थितिहेतु- 
त्वमुक्तम् 1 तदेवेति अभ्नीषोमात्मनः शक्तेरि- 
रूपत्वात्संहतेखं च। एवं खष्टिस्थितिसंहारहेतुखं 
शक्तेः परदरयं परकृतमाह तस्मादिति, यत एवं 
भूतेषा शक्तिस्तस्मात्परं शिवं विक्षोभ्य समना- 
पदावराहणेन खष्ुन्मुखं कृत्वा, तत्रानोपम्य- 
मिति परमानन्दमयमसृतं पराप्य, बिन्दुमिति 
महापकाश्ात्म समनारूढ धाम, खीखया स्वात- 
दरयक्रींडया, विक्षोभ्य खण्िप्रसरोन्युखं पिधाय, 
तदा चन्द्रादयेऽपानोछ्छासे ख्याते सति, तत 
एव शाक्ताद्धान्न उदितं परमाप॒तमुत्तममान- 
न्दरसप्रधानं बहखा अमरतकछोखाः सुसितसुधा- 
परसरा यस्य ताहक्, अनन्तमनवच्छिन्नं, तत्र 
स्मरेत् ध्यायेत् । तस्मात् चन्द्रोदयाच्छुद्धममतं 
प्राप्यान्तमुंखीभूतया स्वराक्त्या मधघ्यमार्भैण 
 कषेयेदधोऽधः भ्रवतंयेत् । तेन च कारणादीति 
कारणानि ब्रह्मादीनि आदिशब्दातु पर्वोत्तिं 



सप्तमोऽधिकारः | १७५ 

चक्राधारादि सर्व, प्रभेदयेत् निषिधेत् । एत 
देवाप्यायनमित्यादिनानेन स्फुटीङ़्तम् । ज- 
हास्थानं हृद्धाम यावत्तदमुतं पराप्तं भवति, ततो- 
ऽप्यधो नाभेरधःस्थाने निषिच्य काडाग्न्यन्त- 
माप्य समन्ताव्परिप्र्णं देहं स्मरेत्। ततः सवै- 
सोमकैः प्रखलत्यान्त्ेहिरासादितव्याप्ि सवैदि- 
कमस्रताणेव्ावनसमरसीभूतपरमामृतरूपस्, 
इच्छान्ञानक्रियाशक्तिकचितं परमशिवरूपं नि- 
रामयमास्मानं चिन्तयेत् । एवं सूष्मध्याना- 
दविजितमृत्युरासादितपरमसोभाग्योऽमृतेशतल्यो 
भवति ॥ ५१ ॥ 
उपसहरति 

काटस्य वञ्चनं सक्ष्मं 

मया ते परकटीक्रतम् ॥५२॥ 
न कस्यचिन्मयाख्यातं 

त्वहते भक्तवत्सठे ॥५३॥ 



१७६ श्रनित्रतन्त्रे । 

तवेव परानुप्रहेकव्रताया एवं प्रकटीकृतम् ॥ 

सुशष्मध्यानपमह्ासिषुधाकल्लोरुकेरिभिः । 
प्ावयनिखिलं नौमि नेजसुचैमदेशितः॥ 

इति श्रीनेत्रोद्योते सुष्ष्मध्याननिरूपणं नाम 
सप्तमोऽधिकारः ॥ ७ ॥ 



अथ 

श्रीनेत्रतच्रे 

श्रीक्षेपमयजकृतोहयोतोपेते 

अष्रमोऽधिकारः। 

अमन्दानन्दसन्दोहि स्पन्दान्दा्नषुन्दरम् । 
स्वज्योतिधिन्महाञ्योतिर्नेनं जयाति मत्युनित् ॥ 

सूक्ष्म्यानानन्तरं परष्याननिणयाय श्री- 
भगवानुवाच 

अथ सत्युञ्जयं नित्यं 
परं चेवाधुनोच्यते । 

यस्प्राप्य न प्रवर्तेत 
संसारे तिविधे परिये ॥१॥ 

अथशब्दः सृक्ष्मध्यानानन्तयेप्रथनाय, नित्य- 
मेव च यन्पृत्युजय काटयासि, परमनुत्तर 
परमेशस्वरूपम्। त्रिविध इति मायान्तसदाशि-. 
वान्तरिवान्तभवाभवातिभवसूपे ॥ १ ॥ 

किंच 
३ 



१७८, ्रीनत्रतन््र | 

योगी स्वेगतो भाति 
सवेद क्सवक्ृच्छिवः । 

तदहं कथयिष्यामि 
यस्मादन्यन्न विद्यते ॥२॥ 

यसप्राप्य तन्मयत्वेन 
भवति ह्यजरामरः । 

परयोगिनोऽस्य देहादि प्रमाततास्पशात् ज- 
रामरणादिकथेव न काविदस्तीत्यथंः ॥ 

तदेतद्वक्तुमुपक्रमते 

यन्न वाग्वदते नित्यं 
यन्न दरयेत चक्षुषा ॥३॥ 

यच्च न श्रूयते कर्णे- 
नासा यच्च न जिघ्रति । 

यन्नास्वादयते जिहा 
न स्ए्शेद्यत्वगिन्दरियम् ॥५॥ 

न चेतसा चिन्तनीयं 
 सवेवणेरसोन्छितम् । 
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सवेवणरसेयुक्त- 
मप्रमेयमतीद्दियम् ॥ ५ ॥ 

यस्प्राप्य योगिनो देवि 
भवन्ति ह्यजरामराः । 

तदभ्यासेन महता 
वैराग्येण परेण च ॥६॥ 

रागहेषपस्त्यागा- 
छोभमोहक्षयास्िये । 

मदमात्सयंसंत्यागा- 
न्मानग्वतमःश्चयात् ॥७॥ 

ठ्भ्यते शाश्वतं नित्यं 
शिवमन्ययमुत्तमम् । 

परयन्त्यादित्रिरूपापि वाग् यन्न भाषते; यचच 
बहिरन्तःकरणागोचरः; वणेयन्तीति वणौ वा- 
चकः, व्थन्ते इति वणौ वाच्याः, स्वे चते 
वणोस्तेषां रसाः प्रसरास्तेरञ्ज्चितमवाच्यवाच- 
कासेत्यथैः; अथच तैः सर्वेयक्तं विश्वात्मकलतात् 
अतश्चातीन्द्रियत्वानन प्रमेयमपितु परषम्रे- 
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करूपमभिति पर्यवसितं, यदेव॑भूतं तखं प्राप्य 
समापिरेय, 

‹ योगमेकः्वमिच्छन्ति ˆ“ “““ "^ ८ ४।२२९ ) 

इति स्थित्या योगिनः परतखेकशालिनस्तख- 
तो जरामृस्युरहिता भवन्ति । तन्महताभ्यासेन 
° मय्यावेश्य मनो ये मां निलयुक्ता उपासते भ. गी.१२।२) 

इति सततसमवेशप्रयल्ेन परेण वेराग्येण ₹- 
एटागमिकधरा्यनाधितान्तसमस्तभोगवेतृष्णये- 
न; अत एव रागद्वेषादिसवेदोषभररामाच 
रभ्यते, मानाच्छंकरपूजातो यो गवां नास्ति 
मत्तस्य किदिति स एव तमोऽनास्मनि आ 
त्मयहरूपमनज्ञानं तस्य क्षयात्, शाश्चतमविव- 
तोस्मकं, नित्यं रोकोत्तरं शिवं परशेयोरूपम- 
व्ययमपरिणामि अतश्चोत्तमं सर्वोक्छृष्टमर ॥ 

` इयांथास्य स्फारोऽयम् 

निमेषोन्मेषमात्रेण 
यदि चेवोपरभ्यते ॥८॥ 

ततः प्रभृति मुक्तोऽसौ 
न पुनजंन्म चाघ्रुयात्। 
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केनचिदिति मध्येऽध्याहार्थेम् । उपलभ्यते 

सभाविदयते। ततःप्रभृति नतु कालान्तरे। सुक्तः 
स्थितेरपि देहषाणेरयणीङ्कतः । नच तदेहत्यागे 
पुनर्जन्म देहान्तरसंबन्धमापोति अपितु परम- 
शिव एव भवति ॥ 

ततश्च योगी 
अष्टाङ्कन तु योगेन 

प्राप्रयान्नान्यतः कचित् ॥९॥ 
तमष्टाङ्गयोगमन्यशाखप्रतिपादि तरूपवेरक्ष- 

प्येन कमेणादिशति देवः 
संसाराद्िरतिरनित्यं 

यमः पर उदाहूतः । 

भावना तु परे तत्त्वे 
नित्यं नियम उच्यते।॥१०॥ 

स्पष्रम् ॥१० 

मध्यमं प्राणमाध्रित्य 
प्राणापानपथान्तरम् । 

आरम्ब्य ज्ञानशक्ति च 
तत्स्थं चेवासनं रमेत् ॥११। 



१८२ भ्रीमेत्रतन््रे । 

प्राणापानमाेयोः सन्यापसव्ययोरान्तरं म- 
ध्यनाडथां भवं प्राणमित्युध्वेगामिनमुदयनमा- 
भित्य, ततश्च प्राणीयव्यासिनिमजनेन चिद्या 
स्युन्भञ्जनात् ज्ञानशक्तिमुन्मिषर्स्फुरत्तारूपां 
संविदमारम्ब्यावष्ठभ्यः तस्स्थमेवासनं योगी छ- 
भते निजक्ञानरत्त्यासनासीनधिन्महेशरूपो भ- 
वतीत्यथः ॥ ११ ॥ 

प्राणादिस्थुलमावं तु 
त्यक्त्वा सृष्ष्ममथान्तरम् । 

ष्मातीतं त॒ परमं 
स्पन्दनं ख्भ्यते यतः ॥१२॥ 

प्राणायामः स उदि 
यस्मान्न च्यवते पुनः । 

णादो पराणापानसमानेषु यः स्थूलो रच- 
कपूरकादि भावः स्वभावस्तं त्यक्त्वा उजञ्ज्ञित्वा, 
अथेति एतत्स्थूलप्राणायामानन्तरभावि, सुष्ष्म- 
मान्तरमिति मधभ्यपथेन रेचनाचमनादिरूपं च 
तं त्यक्तवा, यतो यस्मात्सृक्ष्ममप्यतीतं परम- 
मिति. प्राणाद्यचिस्स्फुरत्तात्म स्पन्दनं रुभ्यते 
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तस्मात्तदेव परं स्पन्दनं यत् स पव स्थूरस्- 
कष्ममेद भाजां भ्राणानामायामः परशमितपाधा- 
न्यावभासात्मा नियम उक्कृष्टतयादिष्टो निरू- 
पितः । यस्मादिति यं पराणायाममासाद्यन 
पनश््यवते चिसपरमातमयतां न कदाचिजहाति॥ 

राब्दादिगुणटत्तियो 
चेतसा ह्यनुभूयते ॥१३॥ 

त्यक्त्वा तां प्रविरोद्धाम 
परमं तस्स्वचेतसा । 

प्रत्याहार इति भोक्तो 
भवपाशनिङ्न्तकः ॥१५॥ 

दाब्दस्परादीनां गुणानां सखादिरूपाणां या 
काविद्र्तिदंशा चेतसा संविदा अनुभूयते तां 
त्यक्त्ानादरेणापहस्त्य, स्वचेतसा विकस्पसंवि- 
त्परामर्शौनेव परचिद्धामप्रवेशो हीति यस्माचिति- 
भूमेः परखतस्य चित्तस्य तस्परतीपभ्रापणात्मा 
प्रत्याहारोऽतश्च भवपाशानां निङ्कन्तकः ॥ 

धीगुणान्समतिक्रम्य 
निर्ध्येयं चाव्ययं विभुम् । ` 
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ध्यात्वा ध्येयं स्व॑संवेदयं 
ध्यानं तच्च विदुबंधाः ॥१५॥ 

धियो बुद्धेः सखादियुणान् समतिक्रम्य 
समावेशेन प्रदमय्य, निष्यंयमिति ध्येयेभ्यो 
नियत्याक्रव्यादिस्पेभ्यो निष्कान्त निष्कान्तानि 
च तानि यस्मात् तं, षिथुं व्यापकमव्ययं नित्यं, 
स्वसंवेद्यं स्वप्रकाश, ध्येयं ध्यानाहमथ 
चाध्येयमध्येतव्यं, विश्रष्ठव्यं स्मतेव्यं च अर्था- 
चिदानन्दघनं परमेश्वरं ष्याल्वा विभरर्य ये 
बुधास्तचज्ञास्ते, तच्ेति तद्धिमशत्मेवः ध्यानं 
विदुरविच्छिन्नेन पारम्पर्येण जानन्ति । च एवारथे॥ 

धारणा परमात्मं 
धार्यते येन सवेदा 

धारणा सा विनिदिष्टा 
भवबन्धविनाशिनी ॥१६॥ 

येन योगिना सर्वदा परमात्मसवं चैतन्यं 
धार्ते समविरोनावरम्ब्यते, तस्य या धारणा 
चेतन्यविमशेनास्मा वृत्तिः, सा भववन्धविनाश- 
 हेवुधोरणान्यधारणावेरक्षण्येन विनिर्दिष्टा ॥ 



सष्टमोऽधिकारः | १८९ 

एवं यमनियमासनपाणायामत्याहीरभ्या- 
नधारणा रोकोत्तरदष्टया प्रतिपाय, समाधि- 
मपि परस्वरूपविषयमाणवरशाक्तदाम्भवोपाय- 
प्राप्यमनुपायं चादिशति श्छोकचलतुष्केण 

समं सर्वेषु भूतेषु 
आधानं चित्तनियरहः । 

समाधानमिति प्रोक्त 
मन्यथा रोकदाम्भिकम् १७ 

सवेपाणिषु चित्तस्य समं वेषभ्यधरतिपत्ति- 
नि्रहात्म आधानं चित्तनियहः समाधानमिति 
चोक्तम् । स्वात्मतुल्यताचिन्तनं यत्तत्समाधानं 
प्रोक्तम् । अन्यथा रोचननिमीरनादि्रकारेणेत- 
द्विपरीतं यत् समाधानं तत् खोकदम्भेकप्रयो- 
जनम् ॥ १७ ॥ = 

एतच्यानोपायकमाणवं समाधानं, शुद्धविक- 
ल्पोपायं शाक्तम् । तदाह 

स्वपरस्थेषु भूतेषु 
जर्गत्यस्मिन्समानधीः । 

ग 
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 रिवोऽहमदितीयोऽदहं 
समाधिः स परः स्खतः॥१८॥ 

सवैमिदमहमेव-इत्यहन्तेदन्तासामानापि- 
करण्यात्मशुद्धबियोत्थाभ्यवसायरूपः परः स- 
माधिः स्मृतः पारम्पयेतः प्रसिद्धः ॥ १८ ॥ 

अयथेकवारोपायपघाप्यमपि पुनरूपायानपेक्षत- 
यानुपायं सततोदितं समाधिमादिङाति 

सम्यक्स्वरूपं संवेद्यं 
संविद्रुपं स्वभावजम् । 

स्वसंवेयस्वरूपं च ` 
समाधानं परं विदुः ॥१९॥ 

सम्यगेकवारोपायतः संवेयं स्फुरितं यत्खा- 
भाविकं ,संविदपं स्वरूपं चकासचिद्धाम, तत् 
स्वसंवे्यस्वरूपमिति स्वप्रकाशे परं नित्योदि.- 
तत्वेनाव्युत्थानं समाधानम् ॥ १९ ॥ ` 
अविकल्पोपायं शाम्भवं समाधिमाह 

-राशिभ्यां चिजडाभ्यां च 
विचायं निपुणं पदम् । 
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यन्नित्यं शाश्वतं रूपं 
समाधानं तु तदिदुः ॥२०॥ 

जडराशिभवनभावदेहादिः । चिद्वारि 
सकटपरखयाकरुषिन्ञानाकलमन्तमन्तरेरामन्त्र- 
महेराशिवाख्यः भ्रमातृवगेः। ततो मध्यात् षदं 
विश्वप्रतिष्ठास्थानं निपुणं विचायं बाढं विमुदय 
यन्नित्यमविनाश्ि शाश्वतं विवतैपरिणामश्यन्यं 
सदा स्वप्रकाडं च रूपमथात् स्फुरति, तस्स- 
माधानं विदुस्तचज्ञाः ॥ २० ॥ | 

अष्ठाङ्गेन तु योगेनः इत्युपक्रान्तमुपसंहरन् 
परदरते योजयति | 

एवमष्टाङ्खयोगेन 
स्वभावस्थं परं ध्रुवम् । 

दृष्टा वञ्चयते काल- 
ममृतेशं परं विभुम् ॥२१॥ 

प्युजित्स भवेहेवि 
न कारः कल्येच्च तम् । ̀ 

एवमिव्युक्तरूपेण नत्वन्यराखोक्ताहिंसा- 
सत्याद्ात्मना, परमस्तेशं चिन्नाथं, परं बिभु- 
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मनाभितान्तारोषकारणस्वामिनं, दष्टा कारं 
व्यति अकालकछितचिदानन्देकघन एव 
जायते । अत एव तखतोऽयमेव संकोचात्म- 
मृस्युविदखनात् मृस्युजित् । सुचिरमपि स्थिरी- 
कृतदेदस्तु न वस्तुतो मुप्युजिदिस्याशयशोषः॥ 

किच 

तत्वषदटिशतस्त्यागा- 
दरवनानन्त्यवजेनात ॥२२॥ 

एकाशीतिपदोर््वं वे 
वणपञ्चाशतः परम् । 

व्यापकं सवेमन्त्रेषु 
सर्वेष्वेव हि जीवनम् ॥२३॥ 

अष्टात्रिशक्करो््व तु 
स्वान्तः सवेमध्यगम् । ̀ 

आदिभ्यं न चेवान्तो 
रुभ्यते यस्य केनचित्॥२५॥ 

 तदप्रमेयमतुं 
प्राप्य स्वे न ङ्भ्यते। 



अष्टमोऽधिकारः । १८९ 

पथ्ठयादिशिवान्तानि तखानि, काराग्न्याद्य- 
नाभितान्तानि भुवनानि च स्यक्त्वा नवात्मादे- 
प्रक्रियया पणवादिपदानामकारादेवणपञ्चा- 
शत॒ शानपुरषाधोरादिकराष्टात्निंशतश्चोध्वं 
सवेमन्त्रव्यापकमः, एवं च षट्विधाध्वोत्तीणेम्, 
अतश्च सवेजीवितमूतं स्वेषामन्तः पुवापरः 
कोव्यात्म, तन्मयत्वादेव च विश्वस्य सवेमध्य 
गतं, नचास्य केनाप्यादिमध्यान्ता रुभ्यन्ते 
दिक्षाखादिकथोत्तीणतवात्, अतश्चाप्रमेयम्, अ- 

 दितीयत्वादतुर, प्राप्य षद़्धाध्वमयदेहभ्राणा- 
युछङ्नेन योगिभिरासाद्य, सवैमित्यध्वपरप- 
आत्म निखिरं न भ्यते न प्राप्यते तेन प्राग्वत् 
नानियते, अथच काक्रा सर्वं न छभ्यते 
अपितु छभ्यते स्वैसवात्मामृतेश्भैरवता विद्यत 
इत्यथः ॥ 

तथा 
येनैकेन जगत्सवं- 

म [ (००९ मप्रमेयेन पूरितम् ॥ २५ ॥ 
तज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं 

घोरात्संसारबन्धनात् । 



१९९ श्रीनत्रतन्त्र । 

जञात्वा दादर्थेन निश्चित्य ॥ 
अपिच 

तत्वत्रयविनिमुक्त 
शाश्वतं चाचटं ध्रुवम् ॥ २६॥ 

दिव्येन योगमार्गेण 
ष्ठा भूयो न जायते । 

सर्वेन्द्रियविनिमेक्त- 
मवेयं चाप्यनामयम् ॥२.७॥ 

तत्वत्रयं नरशक्तिरिवाख्यम्। शाश्वतं.विवतै- ` 
वाद इव नासत्यविभक्तान्यरूपोपथाहि, अचल- 
मपररिणामि, धुवं नित्यम्, इन्दियविनियुक्तम- 
नामयमिति मायेन्द्रियानाइतम् , अवेद्यं च, 
दिग्येन योगमार्गेण विकर्पहानोन्मिषद विक- 
स्पविमशोवष्टम्भोपायेनः दृष्टा साक्षाक्कृत्य न 
पूनजन्मेति ॥ २७ ॥ 

एवमाणवेन शक्तेन शाम्भवेन चोपायेना- 
सादितं परं त्वं सुक्तिदं न केवर्मिहेवोपा- 
देयमुक्त, यावत् सवेशाखेषु इत्याह 



अष्टमोऽधिकारः । १९१ 

परमात्मस्वरूपं तु 
सर्वापाधिविवजितम्। 

चैतन्यमात्मनो रूपं 
सर्वशाखेषु कथ्यते ॥२८॥ 

यत् स्वैः समनान्तेरूपाधिभिरवच्छेदकेवि- 
शेषेण वर्जितं तत्संकोचासंकुचितं चेतन्यमा- 
त्मनो याहकस्य रूपं, तदेव परमात्मनः परम- 
शिवस्य स्वरूपं नतु व्यतिरिक्ते यथा मेदवा- 

दिनो मन्यन्ते । अत एव दिवो ऽहमद्धितीयोऽ- 
हमिति ताचिकसमाधिनिणयावसरे उक्तम् । 
सर्बश्ालचेषु चैतत्कथ्यते नतु कचिदेवेत्यनेन 
सिद्धान्तानामपि रहस्याद्वयसारता अन्तः 

संभवन्त्यपि गादप्ररूढसांसारिकिदेतवासनानां 
न स्फुटीङृता । यथोक्त श्रीङुरूपथारिकायामस् 
 ‹ यन्नास्ति सर्वेखोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । 

निगद्यते यदा देवि हृदये न भरोहति ॥ 
 एतस्मात्कारणादेवि देवताभिः; प्रगोपितम् । 

तेन सिद्धेन देषेश्शि किं-न सिद्धयति भूतखे ॥ 
इति । तत एव .समस्तशेवशाख्सारसंयहरूपेषु 
शिवसूत्रेषु॒' चैतन्यमात्मा ' इति धारम्भ 
एवोक्तम् ॥ २८ ॥ 



१९१ श्रीनेत्रतन्तरे 

एवभूतमपि चेतदात्मनो रूपं 

निं न भवेदेवि 
यावच्छक्त्या न बोधितम् । 

... ...देवी मुखमिहोच्यते ।' (२०) 

इति श्रीविज्ञानभडारकादिष्टनीस्या परमे- 
रस्येव शक्त्या शक्याभालात्मनोऽणोः स्वस्फ़ 
रत्ताप्रवेदरानया अणुत्वं निमज्ज्य, परमश्चिवत्व- 
मुन्मीस्यते ॥ 

ननु दीक्षयाभिव्यक्तरिवत्वा अपि मक्त- 
शिवा भिन्ना एव परमशिवात्, तत्कथं परमा. 
त्मस्वरूपेक्यमात्मचेतन्यस्योक्तमित्याशङ्मं श- 
मयति 

दीक्षाज्ञानादिना शोध्य 
मात्मानं चेव निर्मलम् ॥२९॥ 

ये वदन्ति नचेवान्यं 
विन्दन्ति परमं रिवम् । 

त आत्मोपासकाः शवे 
न गच्छन्ति परं पदम् ॥३०॥ 

4 



अष्टमोऽधिकारः । ९.२ 

दीक्षाज्ञानयोगच्याभिः शोध्यमात्मानं नि 
मैखमन्यमेव परमशिवात् व्यतिरिक्तमेव वदन्ति 
नतु परमरिवं विन्दन्ति परमरिवरूपं नासा 
द्यन्ति, ते आत्मोपासकाः शुद्धात्मतखाराधकाः 
शवे यत् परं पदं परमरिवत्वं, तन्न गच्छन्ति 
नाप्नुवन्ति । यदि तु कदाचित् तीब्रशक्तिपाता- 
इच्छन्ति, तच्छेवेन शिवादि ष्टादयन्ञानेनेव न. 
स्वन्येन ज्ञानेनेति सत्तमीतृतीये तन्त्रेण योज्य । 
तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे समनान्तस्थशुद्धात्म- 
निणेयावसरे 

‹ अविदित्वा परं तं शिवत्वं कल्पितं तु येः । 
त् आत्मोपासका देवे न गच्छन्ति प्रं िवम्।*(४।३९२) 

इति ॥ ३० ॥ 
एतदेव भङ्गवन्तरेण स्फुटयति 

यदा तु परमा शक्तिः 
सवेज्ञादिगुणान्विता । 

(= क | ९ 

अपदादवक्मस्वन्या 
[ कप र [ क 

न विकास्येत निमा ॥३१॥ 
निम् प र 

तावन्न निमंखो ह्यात्मा 
रो भ + नर 

बद्धः रोवे तदोच्यते । 
२५ 



१९४ भ्रने्नतन्त्र । 

तावच्छब्दापेक्षया यावच्छब्दोऽभ्याहायैः । 
तेनापादादि पादाङ्कष्टास्भरति बिकासिन्यो 
प्राणप्राधान्यनिमजनेन चिसाधान्यमुन्मज 
यन्या दीक्षान्ञानादिरूपया अनुाहिकया 
शक्त्या यावत् सर्व॑ज्ञत्वसर्वैकर्ततस्वतन्तता- 
य्यत्मा परमा शक्तिनं विकास्येत नोन्भिष्येत, 
न तावदात्मा जीवो निमंरः । यदा चेवं, तद 
रोवेऽसावात्मा जीवन्मुक्तेरनासादादद् एवो- 
च्यते ॥ 

विकसितायाः शक्तेः स्वरूपं दर्शायति 
यत्रस्थः पुरुषः सरवे 

वेत्यतीतमनागतम् ॥ ३२ ॥ 
स्नियम्येन्दरियग्रामं 

तत्तत्त्वं शक्तिरक्षणम् । 
इन्द्रियाण्यन्तमखीकृत्य यत्र तुरिपातात्मनि 

 आदथोन्मेषस्थितो छड्धावस्थिति्योगी अतीता- 
नागतादि सर्वं वेत्ति, तत् प्रतिभात्म तखं शक्ति- 
लक्षणम् ॥ 

तथा 



अष्टमोऽधिकारः | १९१ 

यत्र यत्र भवेदिच्छा 
ज्ञानं वापि प्रवतेते ॥३३॥ 

श्ियाकृत्यस्वरूपा वा 
तत्त्वं शक्तिरक्षणम्। 

न कृत्यं निष्पाद्यं स्वरूप यस्यास्ताटदथक्- 
धिमा निर्विकल्पा इच्छा ज्ञसिः स्फुरत्तात्मा 
क्रिया वा य॒त्र य॒त्रावसरे प्रवतेते, तत्र तत्र तत् 
एषणीयाद्यनारूषितश्युद्धच्छादिमाच्रात्म तचे 
शक्तिरक्षणम् ॥ 

तथा 
व्यापकस्य यतो देवि 

चिद्रूपस्यात्मनः शिवात्॥३४॥ 
प्रसरत्यद्तानन्दा 

सा शक्तिः परमा स्ता । 
व्यापकचिन्मात्रमयतामात्मनो भावयतो 

योगिनो या आश्र्यरूपा आनन्दात्मा शक्तिः 
शिवात्प्रसरत्युन्मिषति, सा परमा स्मृता तत्तवं 
शक्तिङक्षणमित्यथः ॥ 
एवं ठक्षितशक्त्यवष्ठम्भविस्फारेण ` 



श्रीनेत्रतन्त्रे | 

विरसाये तमात्मानं 
सवेज्ञादिगणेगंणी ॥ ३५ ॥ 

साभासः कथ्यते देवि 
` शिवः परमकारणम् । 

सवैजञादियुगेरिति तद्धिमशेनेनातमानं षिष- 
सायं 
| "वहिरकरिपता त्तिमेहाबिदेशा ततः परकाञ्चावरणक्षयः" 

| ( यो० सू० ३।४३ ) 

इति स्थि्या विकास्य यो योगी तेरेव सर्व 
ज्ञस्वादि यणेयेणी संपन्नः, स सर्वज्ञतायाभास- 
विमशेनादेव साभासः शिवः कथ्यते ॥ 

एतदेव स्फुटयति 

सवेज्ञः परितप्तश्च 
यस्य बोधो ह्यनादिमान् ॥ ३६ 

स्वतच्रो ह्यपरटु्तश्च 
यश्च वानन्तशक्तिकः । 

दाक्तिमान्गुणभेदेन 
स्वगुणान्विन्दते गुणी ॥३।१॥ 



अष्टमोऽधिकारः । १९७. 

एथग्भेदविभेदेन 
नानालं विश्रोदिह । 

स साभास इति प्रोक्तो 
 निराभासस्तु कथ्यते ॥ ३८॥ 

परितृप्तो . नेराकांश्षयेण विदानन्दघनः, 
अनादिमान् नतु . भावनोर्थः, स्वतन्त्रो नतु 
सेदेश्वरवत् कमंमरुपरिपाकायपेक्षः, अषट्ुस्ो 
नतु ब्रह्मादिवत् स्वापायाइृतः, अनन्तशक्तिकः 
 \ श्ुक्तयोऽस्य जगस्कुत्खं .... .... 4.1 

इति स्थित्या मरीचिरूपाशेषविश्वशरीरः, 
शक्तिमानिति समुखन्नयथारक्षितपरशक्तिस्व- 
रूपः, युणानां सखरजस्तमसां मेदेन चिद्धुवि 
देहादिप्रमाठतानिमजनोत्थेन विदारणेन, स्व- 
युणान् सर्वज्ञत्वादीन् रुभते। तेरेव च युणे- 
युणी, मेदानां सर्व्ञत्वादिविरोषाणां व्याख्या- 
तदा व्याचृत्तिकृतो यः प्रथग्िंभेदस्तेन ना. 
नातं विचित्राभासरूपतां य आस्मनो विमू- 
रेत्, स साभास इद्युक्तः निराभासस्तु उच्यते॥ 

तमाह 



९९८ श्रनित्रते्त्र. । 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति 
निराभासस्तदा भवेत । 

सावस्था परमा प्रोक्ता 
शिवस्य परमात्मनः ॥ ३९ ॥ 

आभासेभ्यो याद्यमाहकविमशौत्मकेभ्यो 
निष्कान्तः चिद्धिमर्दोकपरमा्थः। तदुक्तं श्रीप्र- 
त्यभिन्ञायास् 

: सवेथा त्वन्तराटीनानन्तत्वोधनिर्भरः । 
शिवधिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः ॥' (४।१।१ ४). 

इति ॥३९॥ 
एतदशासमापन्नस्य च योगिन इदशी स्फुर 

नेत्याह 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति 
ध्येयं चात्र न विदयते । 

आनन्दपदसंटीनं 
मनः समरसीगतम् ॥%०॥ 

.अहमिति देहादिथांहकः । अन्यो मदर्ति- 
रिक्तो नीखादिः । ध्येयमिति अनुयाहकतवेन 
बु्योपस्थापितम् ॥४०॥ ` 



अष्टमोऽधिकारः । १९.९. 

पतत्पदखाभाय श्चाम्भवोपायमादिशति देवः 
नोर्ध्वं ध्यानं प्रयुञ्जीत 

नाघस्तान्नच मध्यतः। 
नामतः एष्ठतः किचि- 

 त्पाश्वेयोरुभयोरपि ॥ ४१ ॥ 
नन्तःशरीरसंस्थाने 

न बाह्ये भावयेत्कचित् । 
नाकाशे बन्धयेद्टक्ष्य 

नाधो टृष्टि निवेशयेत ॥२॥ 
न चाक्ष्णामींटनं केञि- 

न्न फिञचित् दृष्टिवन्धनम् । 
अवलम्ब निरारम्बं 

साठम्बं नच भावयेत्॥५३॥ 
नेद्दियाणि न भूतानि 
 अआब्दस्परोरसादि यत् । 
सवं त्यक्त्वा समाधिस्थः 

कैवं तन्मयो भवेत् ॥९४॥ 



२०० श्रीनेत्रतन्त्रे । 

उर्व द्वादशान्ते, अधः कन्दादो, मध्ये 
हृदादौ, अग्रतः पृष्ठतः पाश्चयोः तस्पुरुषसद्ो- 
जातादिरूपस् । अन्तःदारीर इति 

आमूलाक्िरणाभासां सूक्ष्ाल्सूस्पतरासिकाम् । 
चिन्तयेत्तां द्विषदरान्ते श्राम्यन्तीं भेरबोदयः ॥ (वि.मे.२<८) 

इतिवत्, न बाह्य. इतिं 
“ वस्त्वन्तरे वे्यमाने सवेवेधेषु शून्यता । 
तामेव मनसा ध्यायन्विदिताऽपिं प्रशाम्यति।' (१२२) 

इतिवत्, नाकाश इति 
तेजसा सयदीपादेराकाशे शवरीकृते । 
ट्ट निवेशय तत्रैव स्वात्मरूपं परकाशते ॥ ( ७६ ) 

इतिवत्, नाध इति 
कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात् । 
अविकल्पमतेः सम्यक्सयधित्तखयः स्फुटम् ॥ (११९) 

इतिवत्, नचाक्ष्णोमीखनमिति 
एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रतः । 
भरसायथे भेरवं रूपं भावयंस्तन्भयो मवेत्.॥ ( ८८ ) 

इतिवत्, न दष्टिवन्धनमिति 
चिदक्षगिरिभिस्यादिदेशचे इष्टिं विनिक्िपेत् । 
निीने मानसे भावे ठततिक्षीणः परजायते ॥ (६०) 

इतिवत्, अवरम्ब्यते इति अवरम्बो ध्येय 
आक्ारस्तसम् 



अष्टमोऽधिकारः । २०१ 

भावे व्यक्ते निरुद्धा विनैव भावान्तरं व्रजेव । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यतिभावना ॥ (६२) 

इतिवत्, निरार्म्बर इति 
उभयोभोवयोन्नोने ज्ञास्वा मध्यं समाश्रयेत् । 
युगपच द्रयं त्यक्त्वा पध्ये त्वै, प्रकाशते ।॥ (६१) 

इतिवत्, सहाङम्बेन वतेते साम्बं साकार 
ज्ञानम् | 

' इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेश्चयेत् । 
तत्र बुद्यानन्यचेतास्ततः स्यादात्मदशेनम् ॥ (९८) 

इतिवत् । नेन्द्रियाणि न भूतानि इति तत्तद्धा- 
रणापटलोक्तनीत्या स्वं त्यक्त्वा समाधिस्थ इति 
अकिचिचिन्तकस्वेन स्वस्वरूपविमरांनपरवणस्त- 
न्मय इत्यानन्दपदसंखानसमरसज्ञानमयः।। ४४ 

या चेवंभूता दा 

सावस्था परमा पोक्ता 
प्रस्य परमात्सनः | 

निराभासं पदं तत्त॒ 
तस्प्राप्य विनिवर्तते ॥२५॥ 

सांसारिकीं स्थितिमुञ्ञ्ति ॥४५॥ 
अत्थ यः 
२६ 



२०२ . श्रनेत्रतन्त्रे । 

भावयेदेवमात्मान- 
मात्मनो भावनावरखात। 

स गच्छेत्परमं शान्तं 
शिवमत्यन्तनिमंलम् ॥४६॥ 

आत्मनो निर्विकस्पसवेदनस्य या भावना 
विकल्पहानेन संपादना, तस्या यद्वरं विमर्ष. 
दार्व्यं तेन भावयेत् ॥४६॥ 

किंच 

 तत्तत्त्वमेकं सवत्र 
भवति म॒व्युनिच्छिवम् । 

तचाखतेशं परमं 
ततीयं पदमुत्तमम् ॥४७५॥ 

आख्यातं तव देवेशि 
किमन्यत्कथयामि ते । 

सर्वत्र क्षित्यायनाधितान्ते, तदेवैकमद्ितीयं, 
तं  पारमाथिकं खरूपं, शिवं श्रेयोरूपं, मृत्यु- 
जिद्धवति । तृतीयमिति घोक्तस्थुरसुष्मज्ञान- 
दयापेक्षया, तवेत्यनुयहेकपरायाः, किमन्यत्कथ- 
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यामीति नातोऽन्यद्रहस्यं कथनीयं किंचिद- 
स्तीत्यथेः ॥ ` 

एतदुपसंहरति 

एवं ्त्युजिता सवे 
 भ्यात्वाव्याप्तं विमुच्यते॥८॥ 

योगी ॥ ४८ ॥ 
एतच्च 

सवेकाटं तु कालस्य 
वञ्चनं कथितं प्रिये । 

अकारकछितचिद्धामसमावेशोपदेशात् ॥ 
परकृतमुपसंहत्य पूवेषस्तुतमुपसंहरति 

एवं तु तरिविधं देवि 
मया ते प्रकटीकृतम् ॥४९॥ 

काटस्य वञ्चनं नाम 
एष च 

योगः परमदुकंभः । 
किंच 

अनेनाभ्यासयोगेन 
गत्युजिद्धवति नरः ॥५०॥ 



२०४ श्रनत्रतन्त्रे 

न केवटमात्मनः, यावत् 
अनेनैव तु योगेन 

, लोकानुग्रहकाम्यया । 
भवते सव्युजिद्योगी 

सवेप्राणिषु सवेदा ॥५१॥ 
एतज्ज्ञाननिष्ठो विश्वानुयहकरणक्षम इत्यर्थः 
यखनत्राधिकारे परं ज्ञानमुक्तम् 

एष सत्युञ्जयः ख्यातः 
शाश्वतः परमो धवः । 

अस्मात्परतरो नास्ति 
सत्यमेतहद।म्यहम् ॥५२॥ 

हिष्याणामच्रायें हढ आश्वासो जायताभि- 
त्यादयेनादरादुक्तमथमस्युपादेयत्वात् पुनः पुन- 
रादिङ्ाति 

यत्पराख्तरूपं तु 
त्रिषिषें चोदितं. मया । 

 तदभ्यासाद्रवेजन्तु- 
रात्मनोऽथ परस्य वा ॥५३॥ 



अष्टमोऽधिकारः । २०५ 

अगतेशसमो देवि 
मत्युजिन्नात्र संशयः । 

किंचेमं स्स्युजिन्नाथं 

येन येन प्रकारेण 
यत्र यत्रैव संस्मरेत् ॥५९॥ 

तेन तेनैव भवेन 
स योगी कांरजिद्धवेत । 

येन येनेत्याणवेन शाक्तेन शाम्भवेन वा + 
यन्न यत्रेति नात्र देशकालावस्थादिनियम 
इत्यथः ॥ 

अयं च योगी 

यत्र यत्र स्थितो वापि 
येन येन व्रतेन वा ॥4९९॥ 

येन येन च योगेन 
भावभेदेन सिद्धयति । 

येनयेन योगेन तत्तस्संहितासु योगपादोक्तेनः 
भावभिदेनेव्येतत्तसनिष्ठभावनाविरोषेण ॥ 

यच्चेदमभ्रतेदानाथाख्यं परं तख 



०६ श्रीनेत्रतन्त्रे । 

तदेकं बहूधा देवि 
ध्यातं वे सिद्धिदं भवेत् ॥५६॥ 

हैताहेतविमिश्रे वा 
एकवीरेपथ यामे । 

सवंशाखप्रः परेण 
सवेदा सिद्धिदं भवेत ॥५५५॥ 

एकमिति परादयस्वतन््रचित्सतचम्, अत 
एव बहुधेत्येतत्स्वात्रयावभासितभाविपटलव- 
कष्यमाणश्रीसदारिवतुम्बुरुभेरवङुरे रादि रू- 
पतया ध्यातं सिद्धि ददात्येवेत्यथः। परमाद्धेत- 
रूपत्वाचास्य नाथस्य द्वेतादेतादि स्वैभरकारको- 
डीकारित्वं न विरुध्यते । वक्ष्यति चेकविराधिकारे 

‹ अद्रैतं कल्यनाहीनं चिद्धनं ... ....1' (२;।२१) 

इति ॥ ५७ ॥ 
किंच 

चिन्तारल्नं यथा रोके 
 चिन्तिताथंफरप्रदम् । 
तथेव मच्रराजस्तु 

चिन्तता्थंफटप्रदः ॥५८॥ 



अष्टमोऽधिकारः २०७ 

अत्रत्य इत्यथैः ॥१५८॥ 
किच 

मच्राणां सप्तकोारीना- 
माख्यः परमो बरी । 

तेषामपि पराद्रयेकवीयैत्वात् ॥ 

अपिच 

भावहीनास्त ये म्रा 
रक्तेहीनस्तु कीटिताः॥९९ 

वणेमात्राषिदहीनास्तु 
गुवोगमविवर्जिताः। 

भ्रष्टाख्नायविहीना ये 
आगमाञ्ज्ितविधिताः ॥६० 

न सिद्धयन्ति यदा देवि 
जप्ता इष्टाः सहखशः । 

असिद्धा सिपिवोये च 
सर्वाराकविवर्जिंताः ॥&१॥ 

आययन्तसंपुटेनेव 
सायर्णन तु रोषिताः । 
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मव्रेणानेन देवेशि 
अग्रतेशेन जीविताः ॥६२॥ 

सिद्धयन्ति ह्यप्रयलेन 
जप्ता इष्टा न संरायः । 

ध्याताः सवेप्रदा .देवि 
भवन्ति न वचोऽनुतम्॥६३॥ 

भावहीनाः अन्ञातवीयोः, शक्तिहीनाः सा- 
जनाः । यथोक्तम् 

‹ साञ्जनास्तेऽण्डमध्यस्थाः साच्चरदतएसाः ॥' 

इति । कीडिताः म्यत्यस्तवणंपदाः, गुवोश्ना- 
यविवजिताः शिष्यैः स्वयमेव पुस्तकाद्रहीताः, 
भ्रष्ठाम्नाया अज्ञातसंहितोस्थानाः तत एव 
विनष्टाः, आगमोञ्ड्ितेविधिताः निस्यं श्ुदरसि- 
द्विविनियोगेन विघ्नाभिभूताः कृताः । असिद्धा 
रिपवो ये इति नामाक्षरान्मन्त्राक्षरं मातुका- 
कमेणाह्कलिपवेचतुष्टये पुनःपुनरावतैनया गण्य- 
मानं यदिः प्रथमं पवे स्पुशति, तदा सिद्धं 
भेवति । यदि दवितीयं पव॑ स्पृशति, तदासिद्धं 
साध्यं , तदुच्यते । यदि तृतीयं प्व स्पुशति, 



अष्टमो ऽधिकारः । २०९. 

तदा सुसिद्धं भवति । अथ चतुर्थं पवं स्पृश्षति, 
तदास्य विरुध्यते । सवं अराका भावस्वभाव- 

पुष्पपाता्याख्याः । एवमादि च भ्रीस्वच्छ- 

न्दादेज्ञेयम 1 एवमीदशा अपि मन्त्रा नेत्र 

नाथसंपुटीकारेण इष्टा ध्याता जघाश्च सवै- 

सिद्धिदा भवन्ति । 'न संशयः" इति “न वचोऽ- 

नृतमः इति चोक्तयाना श्वस्तानामपि आश्वासं 

रोहयति ॥६२॥ 
उपसंहरति 

इति सर्व समाख्यातं 
रहस्यं परमं प्रिये ॥६३॥ 

प्रथमाधिकारे यत् परमं रहस्यं प्रभितं, तदिति 

उक्तदशा सर्व समाख्यातमिति रिषम् ॥ 
-------्यभञ्््््---- 

चिदानन्दधनं धाम शाङ्करं परमामृतम् । 

मृटयुजिन्नयति श्रीपत्सवावेशेनोदधरन्गत् ॥ 

त 
अष्टपाधिकारः सपापः ॥ 

३, 



अय 

श्रीनेत्रतवरे 

श 0 

श्रीक्षेमराजकृतोदयोतोपेते 
~ ~ 

नवमोऽधिकारः। 
॥ द 

स्वच्छस्वच्छन्दचिनेत॑चित्रानुग्रषदेततः । 
4 र, 

सदाशिवादिभीं रूपैः पस्फुरनयति भु ॥ 

अथाधिकारसंगतिं तती श्रीदेव्युवाच 
श्रुतं देव मया सर्वे 

माहात्म्यं मच्रनायके । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि 

यदुक्तं विभुना मम ॥१॥ 
सवोगमविधानेन 

भावभेदेन सिद्धिदम् । 
वामदृक्षिणसिदान्त- 

सोरवेष्णववेदिके ॥२॥ 



नवमोऽधिकारः । २१६ 

यथेष्टसिषद्धिदं देवं 
यथेष्टाचारयोगतः ¦ 

तदाख्याहि सुरेशान 
चिन्तारल्लफरोदयम् ॥३॥ 

सवैमुक्तं माहात्म्यमित्यधिकाराष्टकोक्तम्। 
उक्तमित्यधिकाराष्टके "येन येन हि योगेन 
भावभेदेन ` इत्यादिना सिद्धिदमित्यन्तेन । 
वामेत्यादि भाव्यधिकारास॒त्रणाय । यथेष् 
आचारस्तत्तत्लोतोदेवतानां सपरसिद्धो नत सं- 
कीणैः । यद्वक्ष्यति 

‹ येषु येषु समाचारो मया चाख्ेषु भाषितः । 
सखतः स तथा कार्यो विकेषाद्यागहोमयोः ।# 

इति । चिन्तारत्नादिव फरोदयो यतः ॥ ३॥ 
एतच्िश्चयाय श्रीभगवानुवाच 

श्रृणु सुन्दरि तत्वेन ` 
परमार्थं वदामि ते । 

परक्ितेऽ्थं इत्यथात् ॥ 
तत्रः परमादयचिन्मान्नपरमाथस्यापि . अस्य 

भगवतो यथा तत्तालित्रदेवतात्मतोपपन्ना, वथा 
कमेणादिशति 



११२ श्रीनेन्नतन्त्रे | 

अमृतेशरविधानेन 
ग्रत्युजित्कथितं मया ॥९॥ 

यत्परथमाधिकारादो 

तदेवं परमं देव- 
मसतेशमनामयम् । 

स्वभावस्तत्समुदि्ं 
व्यापकं शाश्वतं धुवम् ॥५॥ 

न तस्यरूपं वर्णो वा 
परमार्थेन विद्यते । 

यस्मात्सवेगतो देवः 
सवोगममयः शुभः ॥६॥ 

व्यापकः सवेमनच्राणां 
सवेसिष्िप्रदायकः । 

 तन्निर्णतमहावीयममृतेदां देवं विशेषानुषा- 
दानात् विश्वस्य स्वभावो यत् सम्यगुदिष्ट, म 
तस्य भावि सदाशिवादिरूपं नाम वा पारमा- 
थिकमपितु 



नवमोऽधिकारः । २१३, 

¢ आत्मानमत एवायं ज्यीङयोत् °... ^. ..-। 
इति 

£ स्वातन्त्यापुक्तमासान स्वातन्त्रयादद्रयाल्मनः । 

परभुरीशादिसंकल्यैर्निमोय व्यवहाग्येत् ॥ (१।५।१६) 

हति प्रत्यभिन्ञोदिष्टनीस्या पंसामनुपरहाय तथा- 
वभातितम् । युक्तं चेतयस्मादेवः कीडा- 
दिमयः, सवं गच्छति स्वरूपतया स्फुरति, 
तत॒ एव तत्तदुपदेइयोपदेरिनानारणख- 
रूपः स्वेशाख्राणां वाक्येकवाक्यरूपतया परा- 
मरोत्मकभगवदेकरूपत्वात्, अतश्च शुभः 
पराद्यश्रेयोमयः । केवरं यत्र परमेश्वरेण सा 
परा विमरंमयता न प्रकादयते, ते ख्टवादि- 
पाज्नवाक्येकवाक्यतामचेतयमाना अवान्तर- 
वाक्याथविश्रान्तास्तत्तन्मितव्यासिकशाखवि- 
नेयाः। यतश्चोक्तयुक्त्या सवांगममयो देवस्तत 
एव सर्वमन्त्रानपि अभेदेन व्याप्य स्थितोऽ- 
तश्च सवेसिद्धिप्रदः ॥ .. 

एतत् टृष्ठान्तेन घटयाति 

निमेठं स्फटिकं यद्- 
न्तो पोतं शितादिके ॥७॥ 



२१४ श्रीनेत्रतन्तरे | 

प्रतिविम्बेत सवत्र 
येन येन हि रञ्जितम् । 

तत्तदशैयतेऽन्येषां 
न स्वभावेन रञ्जितम् ॥८॥ 

तथा तथेव देवेशः 
सवोगमनियोनितः। 

फट ददाति सर्वेषां 
साधकानां हि सवेतः ॥९॥ 

प्रतिविम्बेतेति प्रतिबिम्बं गहीयात्। न 
स्वभावेनेति स्वच्छेकरूपत्वात्, स्वागमेषु 
नियोजितः सवीत्मदात्तत्तदागमोक्तदेवतार- 
पतया ध्यातः स्वेभ्यः साधकेभ्यः फठं ददाति 

यत ष्व । 

तस्मात्खोतःसु सर्वेषु 
चिन्तामणिखिोञ्ज्वटः । 

भावभेदेन वे ध्यातः 
सवोगमणटप्रदः ॥१०॥ 
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शिवः सदारिवश्चेव 
भेरवस्तुम्बुरुस्तथा । 

सोमसू्ैस्वरूपेण 
वहिरूपधरो विभुः ॥११॥ 

सर्वेषु लोतस्सु उञ्ञ्वरो भ्राजमानः शिवो 
भावमेदेनाक्षयविरेषोषिव्येन सदादिवादि- 
रूपतया ध्यातः सिद्धान्तवामदक्षिणादिशा- 
ल्रोक्तं फरु प्रददाति ॥ ११ ॥ 

युक्तं चेतदिव्याह ` ` 
यतो ज्ञानमयो देवो 

ज्ञानं च बहुधा स्थितम् । 
नियत्रितानां बद्धानां 

त्राणं तच्ने्रमुच्यते ॥१२ ॥ 
देवः परमेश्वरो ज्ञानमयधिन्मा्रपरमाथः । 

तच्च ज्ञानं बहुधेति स्वातच्रयात्संकोचमाभास्य 
नानाखमाध्रित्य स्थितम् । अतश्च संकोचाभा- 
सभाजो ये निगहितस्वरूपतया नियत्रिता 
आभासिता देषेन तत एव बद्धास्तेषां नाना- 
दरौनोपासाभिः स्वस्वरूपप्रथाहेतुतया , यतो 
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देवल्ला्ण, तस्मान्निरुक्तदशा नेत्रमुच्यते, नतु 
चक्षुर्गोखकतया ॥ १२॥ 

अयमेव च 

मृत्योरुत्तारयेयस्मा- 
न्ृत्युनित्तेन चोच्यते । 

अश्तत्वं दद्त्येव- 
मसते इति स्मृतः ॥१३॥ 

 मृत्योरदेप्राणादिजवञ्चवी भावात् । अमृततवं 
रुढ्रदाक्तिसमावेशम् ॥ १३ ॥ 

एवं सवेगतो देवो 
बहुरूपो मणियेथा । 

सर्वेराराधितो देवि 
स्वसिद्धिफट्वाञ्छया ॥१९४॥ 

सर्वेषां फठ्दो देवः 
प्रार्थिताथेविधायकः । 

एवमित्युक्तनीत्या । स्वसिद्धिएखवाञ्छयेति 
तर्दिंच्छावमराहिततःत्फकाभिनिवेशतया ॥ 

यत एवं 



नवमोऽधिकारः | २१७ 

तस्माद्वावानुरूपेण 
साधकः साधने स्थितः॥ १५॥ 

येन येनैव भावेन 
तस्य तक्फटदो भवेत् । 

भावानुरूपेणाशयानुय॒णेन । भावेन भावनाः 
प्रकारेण ॥ 

इत्थं चान्तबंहि्यागयोः 
यः सदाशिवरूपेण 

सदा ध्यायति साधकः॥ १६॥ 
सदाशिवतनुस्तस्य 

भवतीव सुरेश्वरि । 
सदारिवतनुभंवति सादाशिवीमिव मूतिम- 

नुयहायाश्रयति ॥ 
उपपन्नं चेतदित्याह 

सवोस्ता....द्येष 
सवोनुयरहकारकः ॥१५७॥ 

अतश्च श्रीमदघोरवक्रानुयुण्येनायं 
सद्यो वामो ह्यघोरश्च 

पुरुषेशानवि्रहः । 
२८ 
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घ्यातठ्य इति रोषः ॥ 
अस्य च मन्त्रराजस्य परदेतरूपतया विश्वा- 

पक 

त्मकत्वादनेनेवाङ्सनादि न्यस्यमित्याह 

अनेन हृदयादीनि 
न्यस्तव्यानि वरानने ॥१८॥ 

अनेनैव तु मत्रेण. 
सवासनं परिकल्पयेत् । 

अनया विशेषोक्तया. पृवाक्ताङ्गमन्त्राणामप- 
बादो दरिीतः। पवकारोऽन्यूनातिरिक्ततामाह। 
शोभनमभेदव्याघ्यावस्थितं, स्वं चानन्तान्त- 
मासने स्वासनम् । यदुक्त श्रीकाटोत्तरे 

‹ बजार पुरा शक्तया पश्चादानन्तमासनम् । 
अनन्तं चान्तं इुर्थाक्रमेभेव षडानन ॥ ` 

इत्यादि ॥ , _ | 
भगवतः सदाशिवाकारं ष्यानमाह 

चन्द्रावदप्रतीकाशं 
 हिमादिनिचयोपमसम् ॥१९॥ 

पञ्चवक्रं विशार्षं 
 दुशबाहं विरोचनम् । 
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नागयज्ञोपवीतं तु 
याघ्रचमोम्बरच्छदम् ॥२०॥ 

बद्धपद्मासनासीनं 
सितपद्योपरिस्थितम् । 

देवं ध्यायेत् ॥ 

किंचास्य 

त्रिशुरमुत्पटं बाण- 
मक्षसूत्रं समुद्रम ॥२१॥ 

दक्षिणेषु करेष्वेवं 
 वामेषु श्युण्वतः परम् । 
स्फेटकादशेचापं च 

मातुटुङ्कं कमण्डटुम् ॥२२॥ 

स्फेटकमुद्यमनकम् \। २२ ॥ 
किंच 

चन्द्राधमोटिनं दृव- 
मापीतं पवेवक्रतः । 

ध्यायेत् ॥ 
अस्यच 



२२० श्रित्रतन्त्रे । 

दक्षिणं कृष्णभीमोग्र 
दृष्रारं विकृताननम् ॥२६॥ 

कपाटठमाखभरणं 
जगत्संत्रासकारकम् । 

पश्चिमं हिमकुन्दाभं 
वामं रक्तोत्पटपभम् ॥२९॥ 

उध्वैवक्रं महेशानि 
स्फरिकामं षिचिन्तयेत् । 

स्पष्टम् ॥ 

एवं ध्यात्वा तु देवेशं 
पूजयेदिधिपूवेकम् ॥२९॥ 

विधिः सिद्धान्तोत्तः प्रकारः ॥ २५॥ 
क प्रूजयेदित्याह 

स्वमूर्तो स्थण्डिले रिङ्ख 
जटे वा कमरोपरि । 

स्वमृतिरसख्येत्यादावुक्ता ॥ 
तत्र च 

 ईेशानादयाश्च सदयोन्तान् 
स्वदिक्षु प्रतिपूजयेत् ॥२६॥ 
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` मूरुमन्त्रेणेव ईेशानप्रवादि दिक्षु ईशानादि 
वक्राणि आवरणक्रमेण प्रपूजयेत् ॥ २६ ॥ 

तदभे 

आभेय्यादो हदादीनि 
न्यस्येत्पूजाविधानतः । 

पूजाविधिनिभित्तमभ्रीदारक्षोवायुविदिक्षु 
हच्छिरःशिखाकवचानि, पृवादिदिकतुष्टयेऽख, 
देवाभ्े नेत्रमितीर्थमङ्गानि न्यस्येत् । तदुक्तं 
तत्रैव 

‹ आघेययां हृदयं न्यस्येदेशान्यां तु शिरस्तथा । 
नेत्या ठ शिखां न्यस्येदरायव्यां कवचं तथा ॥ 
अघ्ं दिक्ष्वथ विन्यस्येत्कणिकायां सदारिवम् ।' 

इति । नेत्रस्य ज्योतीरूपतया प्राधान्यात् क- 
णिकामे स्थानम् । यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 

‹ उ्योतीरूपपरतीकाशं नेत्रं मध्ये तु संस्थितम् ॥' 
| (२।१११) 

इति ॥ 

यदा चेवं प्रूजयेत् कशचित् 
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तदा सिद्धत्यसंदेहं 
 .सत्यमेतद्नवीमि ते ॥ २७॥ 

आराधकवगं इति शिवम् ॥ 

परानुग्रहहेवाकाभ्ितसादाशिवाकृति । 

ृत्युजिज्यति श्रीमच्छाङ्करं नेत्रमद्रयम् ॥ 

--------० रअ~ "~. 

नवमोऽधिकारः; समाप्तः ॥ 



श्रीनेत्रतन्त्र 

श्रीक्षेमराजकृतोद्यो तोपेते 

दशमोऽधिकारः। 

पाशराशिक्वरीकृतिदक्षं 
दक्षिणं वपुरघोरममोषम् । 

भेर श्रयदयुगरहेतोः 
शाङ्करं जयति नेत्रमणुत्रम् ॥ 

पर्वोदिष्टभेरवात्मतां भगवतो निर्णेतुं भी- 
भगवानुवाच 

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि 
भेरवागमभेदितम् ¦ 

भिन्नाञ्जनचयप्रख्यं 
कर्पान्तदहनात्मकम् ॥१॥ 

पञ्चवक्रं शवारूदं 
दरबाह्ं भयानकम् । 

स्षपामुखगणप्रख्यं 
गजेन्तं भीषणस्वनम् ॥२॥ 
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दृष्ाकराख्वदनं 
भुकुटीकुटिटेक्षणम् । 

सिंहासनपदारूदं 
व्यारहारेविंभूषित ॥३॥ 

कपारूमाखाभरणं 
दारितास्यं महातनुम् । 

गजत्वक्प्राहृतपट 
शाशाङ्ककृतशेखरम् ॥४॥ 

कृपाटखटाङ्कःधरं 
खङ्खेटकधारिणम् 

पाशाङ्कुशधरं देव 
वरदाभयपाणिकम् ॥<॥ 

वजहस्तं महावीरं 
परश्वायुधपाणिकम् । 

भेरवं पूजयित्वा तु 
तस्योत्सङ्कगतां स्मरेत् ॥६॥ 

प्रख्याभिसमाकारां 
 सखाक्षासिन्द्रसपभाम् ! 
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ऊष्वैकेशीं महाकायां 
विकराटां सुभीषणम् ॥७५॥ 

महोदरी पञ्चवक्तं 
नेत्रत्रथविभूषिताम् । 

नखरालखां कोटराक्षीं 
मुण्डमाठाविभूषिताम् ॥८॥ 

भैरवोक्तभुजां देवी 
भैरवायुधधारिणीम् । 

इच्छाशक्तिरिति ख्यातां 
 स्वच्छन्दोत्सङ्कगामिनीम्॥९॥ 
अघोरेशीति विख्याता- 

मेतद्रुपधरां स्मरेत । 
भरवागमेषु दक्षिणखोतःसमुत्थषु स्वच्छ 

न्दचण्डत्रिरिरोभैरवादिषु भेदितं भेदसंहा- 
रिसखिन दीक्षविरिष्टरूपतया प्रतिपादितं भग- 
वतो श्रस्युजितः स्वरूपं वक्ष्यामि । भिन्ने 
त्यादिना भेदसंहतृेनातिडष्णमहादीसः 
रूपतोक्ता । रावोऽत्र सदाशिषः । यथोक्तं 
श्रीस्वच्छन्दे 

९ 
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‹ ब्रह्मविष्णुमहेश्षाने शवान्तं परिकस्पयेत् । ̀ (१।६९) 

इति । गज॑न्तमिति नादामशंपरम् । दारितं 
व्यात्तमाननं यस्य । गजलखगेव प्राव्रतः 
प्रावरणीकरतः पटो येन । कपारेत्यादि सव्या- 
पसव्यकरमेण दङभुजतनिणयाय। पूजयितेति 
अनेनेव मन्त्रेण हदायङ्गसहितमुक्तवक्ष्यमा- 
णस्थित्या अमुष्येव सवत्राधिकारात् । कोट- 
राक्चीभिव्यन्तरक्ष्यां बहिर षटं च । इच्छाशक्ति- 
रित्यनेनाकृतिमखेऽपि परव्यातिसारत्वमुक्तम् । 
न विद्यते घोरं मेदात्म भेदाभदप्रधाने च रूपं 
यासां पराहयधामप्रथनात्मकानुयहक््रीणां, ता 
अघोरा मरीचिरूपाः शक्छयस्तासामीश्चीं सखा- 
मिनी स्मरेत् पूजां ध्यायेत् । यदच्र भैरवा 
कृतो रहस्यमस्ति, तच्ीस्वच्छन्दोदयोते वितत्य 
मया दरिीतम् । तद्वदा्क्यन्तरेष्वपि ज्ञेयम् । 

` शिं स्पष्टम् ॥ 
एतच परविदात्मकस्वच्छन्द भेरवतदिच्छ- 

शक्तयात्मभेरीयामरृस्वरूपं मया 
सवेतवरेषु च परोक्तं 

प्रच्छन्नं न स्फुटीकतम् ॥१०॥ 



दरामोऽधिकारः । 

सिद्धान्तेष्वपि निष्करस्वतन्त्रपारमेशचव्यापे- 
भावात् ॥ १० ॥ 

केवरं गृढत्वात् तत्र 
ममारायो न केनापि 

लक्षितो भुवि दरेभः । 
स्थूखदशो हि न रहस्यमाञ्रषटं क्षमाः । 

तथाच श्रीकारोत्तरेऽपि 
‹ नादाख्यं यत्परं बीजं ॥' 

इत्यादि 
' पथेतानि त॒ त्खानि येव्योप्तमखिं जगत् । 

इति 
‹ एव ज्ञाला महासेन .श्वपचानपि दीक्षयेत् । ̀ 

इत्यादयतिरहस्यमन्यथा व्याकुप्येत ॥ 
एतस्परासङ्िकसुक्षवा पङृतमाह 

व्याधिनिग्रहणादयषु 
पापेषु क्षयहेतवे ॥११ ॥ 

गोव्राह्यणेषु रक्षार्थं 
दान्तो पृष्टो सदा यजेत् । 

उ्याधिक्रतं नियहणमाकमणम् । आदि- 
दाब्दादाध्यादयः। तेषु पपेषु शान्तये रक्षाक्ा- 
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न्तिुष्टवर्थं चेतद्धेरवयामरं यजेत । गोब्ाह्यणे- 
ष्वित्येतदन्ताः सत्तम्यः षष्ठर्थ ॥ 

अथवा हिमकुन्देन्दु- 
मुक्ताफरुसमयुतिम् ॥१२॥ 

चन्द्रकोटिसमप्रख्यं 
स्फटिकाचटसंनिभम् । 

भ्ैरवयामटं ध्यायेत् ॥ 
कल्पान्तदहनप्रख्यं 

जपाकिंशुकसंनिंभम् ॥१६३॥ 
सूयंकोरिसमाकारं 

रक्तं वा तमनुस्मरेत् । 
अथवा पद्यरागाभं 

हरितारखुसमदुतिम् ॥९२॥ 
एकः कथं नानेव्याशङ्कधाह ` 

इच्छारूपधरं देव- 
मिच्छासिद्धिफटप्रदम् । 

चिद्धेरव एव तत्तस्सि्यभिरखाषुकतत्तत्सा- 
धकायेनेच्छया तत्तद्रू ग्हातीत्यथः ॥ 



दङरमोऽधिकारः । २२९ 

अतश्च 
यादृशेनैव वपुषा 

साधकस्तमनुस्मरेत ॥१५९॥ 
तादशं भजते रूपं 

तारक्सिद्धिष्रदं श्भम् । 
‹ चन्द्रकोटि ` इत्यादिरूपं देवं न भ्राग्वत् 

दावारूढम्, अपितु 
पद्ममध्यस्थितं ध्यायेत 

पूजयेदिधिना ततः ॥१६॥ 
यथानुरूपनेवेय- 

पुष्पथुपासवेविभुम् । 
विधि्निरोधाघंदानादि; । यदुक्त भ्रीस्वच्छन्दे 

८ पादपैः पदातव्यः सुरया सुसुगन्धया । ' (२।१३९) ` 
इत्यादिः । यथानुरूपं घ्यानानुसारि ॥ १६ ॥ 

प्राक्तभैरवयामरुस्य संमुखं प्राग्दक्षिणप- 
िमवामदिश्ु सिद्धारक्ाशुष्कोतरहस्ताख्या 
देवीः कमेणादिराति 

गोक्षीरसदशीं देवी 
हारहाससमप्रभाम् ॥१.७॥ 



श्रीनेन्नतन्त्रे | 

साद्धस्फरिकिप्रख्यां 
कुन्दन्दुशशिनिमेरम् । 

चतुभुजा विनेत्रा च 
वक्रैकेन विभूषिताम् ॥१८॥ 

सिताम्बरधरां देवीं 
(कभ (क 

सतहयरावभाषताम् । 

सारङ्घासनसंस्थां त॒ 
वजहस्तां महाबलम् ॥१९॥ 

पाशाङ्कुशधरां देवीं 

घण्टाष्वनिनिनादिनीम् । 
~ ¢ । क 

पवेस्यां दिशि तिष्ठन्तीं 
देवदेवस्य संमुखीम् ॥२०॥ 

यस्तु ध्यायति युक्तात्मा 
क्षिप्रं सिद्धत्यसो नरः । 

इन्दुः कप्ररम् । सारङ्गो हरिणः । देवा- 

भिमुख्येन दिक्पूवो ॥ 
सिद्धामुक्त्वा, रक्तामाह 



दरमोऽधिकारः । २३१ 

= 

सूयकोटिसिमप्रख्यां 
ज्वङिताभिसमपभाम् ॥२१॥ 

सिन्दृररारिसदशी 
_ वियुदरपां भयङ्कराम् । 
त्रिनेत्रां भीमवदनां 

स्थूलकायां महोदरीम् ॥२२॥ 
कम्बोदरीं रम्बकुचां 

परेतारूढां महावरम् । 
कपाटभारभरणां 

ठयाघ्रचमेकरिस्थलम् ॥२३॥ 
गजच्मोत्तिरीयां च 

मुण्डमाखविभूषिताम् । 
महोल्कामिव राजन्तीं 

भासयन्ती दिगम्बराम्॥२९॥ 
चतुभुजामेकवक्रां 

खह्कखेटकधारिणीम् । 
कपारुखटाङ्कघरां 

दक्चषदिक्संस्थितां स्मरेत्॥२९॥ 



२३२ श्रीनेत्रतन्त्रे | 

दिगम्बरामिति गजचरमोत्तरीयामिस्येतदपे- 
क्षोऽयमथौदिकल्पः ॥ २५ ॥ 

शुष्कामाह् 
कृष्णारुणा महादीपा 

निमासां विकृताननाम् । 
सुश्युष्कां कोरराक्षीं च 

एकवक्रां चतुभजाम् ॥२६॥ 
त्रिनेत्रां भीमवदनां 

व्याटहारविभूषिताम् । 
उष्वेकेरीं महाकाया 

मुण्डमाखाविभूषिताम् ॥२.७॥ 
लायुरजुनिवद्धाङ्गी 

नर्चमेकरिच्छदाम् । 
व्याघ्रचमोम्बरधरां 

खह्घखेटकधारिणीम् ॥२८॥ 
अच्रासृद्ांससंपृणे- 

पिटकं बिभ्रतीं करे । 
ब्रोटयन्तीं महाब्राणि 

पश्चिमायां दिशि स्मरेत्॥२९॥ 



दशमोऽधिकारः । २३३ 

कुम्भीरासनसंस्थां तु 
देवदेवस्य संमखाम् । 

सृशुष्कत्वादेव स्रायुरञ्जुषु निबद्धानि अ 
द्रान यस्याः, पटक पातचावराषः ॥ 

अआसनेऽस्याः यः कृम्भार उच्छः स चव 

धनोच्यते 

उष्र्रीवो गजस्कन्धो 
ह्यश्वकणों हृडाननः ॥३०॥ 

व्याइजह्घोपमाकारो 
वजायुधनखोपमः । 

कृमेष्ठो मीनपच्छः 
कुम्भीरः परिकीतितः ॥३६१॥ 

डस्य गजषस्यव अनम यस्य । वज्ास्यना 

युधेन नखोपमा यस्य ॥ ३१ ॥ 
उत्पटठदह्स्तामाह् 

नीरोत्परूदटश्यामा 
सारदाम्बरसंनिभा । 

चिनेत्रा चेकवक्रा च 
नीखम्बरविभूषिता ॥२३२॥ 



२३४ श्रीनत्नतन्त्र । 

सिह्ष्ठसमारूढा 
सारचापकरोदयता । 

राक्तिहस्ता महादेवी 
ध्याता चेष्टफटप्रदा ॥३३॥ 

सिद्धा रक्ता तथा शुष्का 
तथाचोत्पहस्तिका । 

चतुर्दिक्षु स्थिता देव्यो 
ध भैरवस्य गणाम्बिके ॥३५॥ 
[क्च 

विदिश्षु दृप्यो विन्यस्य 
वहूयादीशदिगन्ततः । 

कारी चेव कराटी च 
महाकाटी तथेव च ॥३॥ 

भद्रकाटीति विख्याता 
देवीरूपेण संस्थिताः ¦ 

छताश्च कमेण 

किंतवेता हिभुजा देव्यः 
पद्यासनमवस्थिताः ॥ ३६ ॥ 



दशमोऽधिकारः । २३५ 

कर्तिकामुण्डघारिण्यः 
सर्वां एव । कतिका वीरकतिका ॥ 
किच 

किंकरा हारदेशतः । 
` क्रमेण चतुषै दारेषु 

क्रोधनो टन्तकश्चेव 
कषेणोऽथ गजाननः ॥३७॥ 

हिभुजा विकृतास्यश्च 
खङ्खेटकपाणयः । 

एतच्च देव्यष्टकस्य किंकराणां च मुख्यभे- 
रवयामरूपरिवारत्वे रूपसुक्तम् ॥ 

काम्यविषये ताह 

शान्त्यर्थं तु सिताः सर्वे 
सव च स्वाश्च इत्येकशेषः ॥ 

रूपं वा कमेभेदतः ॥३८॥ 
एषां ध्यायेत् । ^ वरये रक्तं स्तम्भे पीतम् 

इत्यादिकं, किङ्करान्तश्च परिवारो मुरुमन्त्रेण. 
पूज्य इति भाव्रक्षाव्िधेज्ञोतम् ॥ ३८ ॥ 

तदाह 



२९६ श्रीनेत्नतन्त्े । 

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि 
राजरश्चां विधानतः । 

मव्रसंपुटयोगेन 
मध्ये नाम समारिखित्॥३९॥ 

तदुर््वे भेरवे देव- 
ममते यजेप्पिये । 

देव्यो दलेषु तेनेव 
नि क 

तथेवायन्तयोजिताः ॥४०॥ 
दूत्यस्तथा नियोभ्यन्ते 

मृटमव्रेण किंकराः । 
पद्मवाह्ये सुशुक तु 

रिखित्तच्छरिमण्डटम् ॥१॥ 
चतुष्कोणं तु तद्वाह्ये 

वजराञ्छनरखच्छितम् । 
रोचनाकुड्मेनेव 

क्षीरेण सितया तथा ॥९२॥ 
टिखित्वा पूजयेच्छान्तौ 

 स्वेश्वेतोपचारतः । 



दङ्घमोऽधिकारः । २१९७ 

यथानुरूपनेवेये- 
घेस्मरेवेटिनासवेः ॥८३॥ 

गोरोचनाकुङ्कमक्षीरसितशकरोष्टिखितपद्य- 
कणिकामध्ये साध्यनाम प्राग्वत् नेत्रमन्त्रसंपु- 
टितं चन्द्रमण्डखगतं छिखितवा, त्ष मूखेने- 
वास्तेशभेरवं प्रकरणात् सदे वीकं पजयेत् । षा- 
युक्तदिक्रमेण देवीदरतीश्च देषु मन्त्रसंपुरिता 
नामतो टछिखिलाचेयेत् । चतुषु दिग्दरायेषु 
तथेव मन्त्रसंपुटितान् किंकरान् छिखित्वा 
वहिवेजराज्छि्तं चतुरश्रं कृत्वा कमेण मन्त्र- 
चकरमेतत् राजरक्चाथं सवेश्वेतोपचरिभहासंभारे 
रचयेत् । नैवेध्यं बरछिस्तेन सहितेरासवे- 
रिति संबन्धः ॥ ४३ ॥ 

एवम्चौ कता 
सितचन्दनसंमिश्रा- 

न्कपृरक्षोदधुसरान् । 
साक्षतांस्तण्डुरुतिख- 

न्सितशकेरया सह ॥ ९ ॥ 
घुतक्षीरसमायुक्तान् 

होमयेद्यस्तु यलघीः । 



२६८ ्रनित्रतन्त्े । 

यत्ने पराप्यायनादो धीध्यानसंवियस्य ॥ 
यदर्थं होमं ङुयौत्तस्य 

महारान्तिभवेस्सिपर 
गृहीतो यदि सषप्युना ॥४५॥ 

श्रव्युनापि. ययाक्रान्तः साष्यस्तस्य रक्षा 
2 चक्राचाहोमतः शान्तिभषस्यवेति शिवम् ॥ 

----न--ष्कड-------- | 

भ्याघीनामगदं दिव्यमाधीनां मूखकतेनम् । 
उपद्रवाणां दखनं श्रये चिमे्भेखम् ॥ 

दरमोऽधिकारः समाप्तः ॥ 



अथ 

श्रीनेत्रतन्त्र 

श्रीेमराजकृतोयोतोपेते 

एकादश्षोऽधिकारः । 

स्वेसीभाग्यसंमोगवमनं वामदर्शेनम् । 
द्शेयत्परमानन्दि नौमि नें तिभूडिनः ॥ 

दक्षिणलोतोऽचुष्ठानात्मतां मरस्युजिन्नाथस्य 
प्रदरयै, वामदेशनात्मतादशैनाय श्रीभग- 
वायुवाच 

अथेदानीं प्रवक्ष्यामि 
तच्रमुत्तरमुत्तमम् । 

मनव्रेणानेन यष्टव्यं 
सवेसिद्धिफरोदयम् ॥१॥ 

उत्तमत्वमस्य पराद्यसारेतन्मन्तन्यातियुक्तयेव॥ 
तत्र 

सर्वोपद्रवशान्त्यथ- 
मष्टपत्रे कुरोराये । 



२४०५. श्रनेन्नतन्त्रे । 

पर्वोक्तमण्डरे देवि 
मध्ये देवं च तुम्बुरुम् ॥२॥ 

दशबाहुं सुरेशानं 
पञ्चवक्तं त्रिरोचनम् । 

मूखमन्न्यस्तासनोपरि मूरेनेव विन्यस्य 
सादाशिषेन वपुषा 

वक्राण्यस्य प्रकरपयेत् ॥३॥ 
मूखेनैव ॥ ३ ॥ 

तं चाधेचन्द्रशशिरसं 
 राजीवासनसंस्थितम् । 
हिमकुन्देन्दुधवटं 

तुहिनाचरसंनिभम् ॥९॥ 
नागयज्ञोपवीतं च 

सपेभूषणभूषितम् । 
 सवोभरणसंयुक्तं 

व्याघरचमेकटिस्थलम् ॥५॥ 
गजचमेपरीघानं 

टृषारूदं महाबलम् । 



एकादरोऽधिकारः । २४१ 

खड्चमेधरं देवं 
टङ्कन्दरनूषितम् ॥६॥ 

पाशाङ्शाधरं देवं 
चक्रहस्ताक्षसूत्रिणम् । 

वरदाभयहस्तं च 
सवेकिंल्विषनाशनम् ॥५७॥ 

ध्यायेत् । राजीवासनं शुद्धविद्यापद्यव्याघ्या, 
तदुपरि इषभो नादशक्तिव्याप्त्या, तदुपरि 
चिन्मूरतिर्देवः ।.टङ्कः आयुधविशेषः । कन्दलं 
कपालम् ॥ ७ ॥ 

स्यच 

सवेदिश्षु स्थिता देव्यः 
पृवोदौ दूत्य एव च । 

आभ्नेय्यादिविदिश््वेवं 
किङ्करा दारदेशतः ॥८॥ 

द्तीः किङ्कराश्च नामत उदिशति 
जम्भनी मोहनी चेव 

सुभगा दुभेगा तथा । 
३१ 



२४२ श्रीनेत्रतन्त्र ] 

दतयस्त॒ समाख्याता 
किङ्करान् शृण्वतः परम् ॥९॥ 

क्रोधनो इन्तकश्चेव 
गजकर्णो महावलः । 

तुम्बुरुनाथस्य 
सव्यापसव्य गायत्रीं 

सावित्रीं विनिवेशयेत् ॥१०॥ 
जघ रऊर्ध्वऽङ्कुशं मायां 

विन्यस्येत्तदनन्तरम् । 
0 क (क 

तदनन्तरम कद्करास्तु समस्तमन्त्रच- 

कस्य बहिः ॥ 
इत्थं कमेण 

 सवौण्येतानि योज्यानि 
मृटमव्रेण सवेदा ॥११॥ 

एषां ध्यानमाह् 

सितरक्तपीतकृष्णा 

देव्यो वे चतुराननाः | 
आसां मध्यात् 



एकादशोऽधिकारः । २४३ 

चतुभुजा त्रिनेत्रा च 
टङ्कुकन्दरुधारिणी ॥१२॥ 

दण्डाक्षसूत्रहस्ता च 
परेतोपरि विराजते 1 

जया देवी तु विजया 
 रक्तवणां चतुभुजा ॥१३॥ 
चतुवेक्रा त्रिनेत्रा च 

शारकामुकधारिणी । 
खड्घमेधरा देवी 

द्युटूकोपरि संस्थिता ॥१४॥ 
अनिता पद्यगभो च 

चतुवेक्रा चतुभज । 
शक्तिघण्टाधरा देवी 

चमेपद्िसिधारिणी ॥१५॥ 
अश्वारूढा महादेवी 

सवोभरणभूषिता । 
अजिता जयन्ती ॥ 



२४४ श्रीनत्रतन्तरे । 

भिन्ेन्द्रनीखसरशी 
चतुवेक्रविभूषिता ॥१६॥ 

चतुभुजा तिनेत्रा च 
पाशाङ्शवरा तथा । 

रनपात्रगदाहस्ता 
 दिव्यासनसुसंस्थिता ॥ १७॥ 
सोवणौम्बरसंवीता 

स्वणेभूषणभूषिता । 
अपराजितेव्यथात् ॥ 
एताश्च 

स्वदिक्षु संस्थिता इष्टा 
, ध्याताः सिद्धिफट्प्रदाः॥१८)) 

विदिक्षुतु 
दूत्यस्तद्रूपधारिण्यः 

किंतु वक्ंकभूषिताः । 
हिभुजाश्च तिनेत्राश्च 

मुण्डकतेरिभूषिताः ॥१९॥ 
क्रमेणेव | 



एकादरोऽधिकारः । 

मत्स्यः कूमस्तु मकरो 
भेकस्तासां तथासनम् । 

9 

क्च 

किंकराः खड़हस्ताश्च 

हिभुजाश्चमेधारिणः ॥२०॥ 
एकवक्राशिनेत्राश्च 

शरुकुटीकुरिटेक्षणाः । 
सितादिवणेभेदेन 

ध्याताः सिद्धिफलप्रदाः॥२१॥ 
सितादीत्यादिशब्दात् रक्तपीतकृष्णाः ॥ 

गायत्री रक्तवणोभा 
वक्रैकेन विभूषिता । 

वद्धपद्मासनासीना 
ध्यानोन्मीटितटोचना ॥२२॥ 

सावित्री सितवर्णेन 
ध्यानान्तमेतलोचना । 

तथेवावयवा देवी 
तथेवावयवेति एकवक्रा देवी चतुभैजा च 
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किंतु पाशाङ्शपुस्तकाकषसत्रकरा इयम् । दे- 

वीति गायत्री सावित्री च ॥ 

किंच 

माया कृष्णा चतुभजा॥२२॥ 

महापरावगृहिन्या- 
संपुटाकारयुग्मतः । 

महेति विततेनाख्यातिव्यापिना पटेन पा शै 

गपाशाङ्कशवत् करयुग्मधृतेन शिरःस्थेन निगू- 

इति आच्छादयति विमवक्यं, तथा आ 

$षत् सपुटाकारेण युग्मेनान्तःकृतवि शवाच्छा- 

दनग्यासिना करढयेनोपरश्षिता ॥ २३ ॥ 

किंच 

अङ्कुशो भैरवाकारः 

पाशाङ्ुद्राधरो विभुः ॥२९॥ 

कपारखटराङ्कधरो 

 वसासुद्ांसरम्पटः । 

 भेरवाकार इति श्ुङटीकराखदराखवक्रः 
। 

अत एव श्रीनन्दििखायाम् 
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‹ एकवक्रो महाभीपः.......--------- ॥ 

इत्युक्तम् । तथा 
ध सिश्धविद्रमसनिभः 

पाशाह्ूशाकारशिराः साध्यस्याकषेणः परः ॥ । 

इति तत्रैवाभिधानादेवंरूपः चिन्त्यः ॥ २६ ॥ 
उक्तवक्ष्यमाणस्य मन्त्रचकस्यासनन्यासाथं 

माह ति 
 - नावं क्चीराणेवं चोवीं 

रक्तिमाधारिकां श॒भाम् ॥२९५ 
आसनार्थं प्रयुञ्जीत 

शान्त्यथं सितनीरजम्। 
व्योमग्याघ्या आधारशक्तिः, तदुपरि उर्वी 

प्रथ्वी, तदूर्ध्वे तच्वव्याघ्या श्षीराणेवः, तदृष्वें 
षुवनचरख्नधर्मतया तेजोवायद्वयव्यास्या नोः । 
एतावती च श॒दविदयातखव्याभिकसिताञ्जस्थ 
कन्द भूः । यथोक्तं श्रीपुर 

' आदावाधारशक्ते तु नाभ्यधश्चतुरङ्कुखाम् । 
धरां सरोद पातं च कन्द श्चाति चतुष्टयम् 

(मा०वि० त° ८14) 

इति ॥ २५ ॥ 
एवमासनमन्रचकस्य ध्यानमुक्स्वा अत्रेव 

विरीषमाह 
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अ ० 

सवे एव त॒ देवेरि 
सुश्॒ाः शान्तिकारकाः २६॥ 

रक्ताः पीतास्तथा कृष्णा 
ध्यातव्याः क्मभेदतः। 

वदरयादिवैचित्येण ॥ २६ ॥ 
प्रागधिकारान्त इवेहापि रक्षा्षिधिमाह 

अथान्यं संप्रवक्ष्यामि 
चक्रराज महावरम् ॥२५.५॥ 

महावटं शान्स्यादावपतिहतम् ॥ २७॥ 
तन 

आदयन्तसंपुटेनेव 
मध्ये नाम समाटिखित् । 

देवं देवीश्च दृतीश्च 
पूवैवहिधिना न्यसेत् ॥२८॥ 

मध्ये देषु विदटे- 
ष्वन्यतः सवेतः सुधीः । 

पर्वोक्तगोरोचनादि्ग्योह्िखितान्जकणि 
कायां चन्द्रमण्डरमध्ये मच्रसंपुरितं साध्य- 
नाम छिखित्वा, उपरि सावित्नीगायत्रीसहितं देवं 
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ध्यात्वा सितोपचारेण पूजयेत् । पवोदि दिक्पत्रेषु 
जयादिदेवीचतुष्टयमागन्येय्यादिविदिग्द रेषु 
जम्भन्यादिदतीः मन्त्रसंपुटिता नामतो लि. 
खित्वा पद्मस्य बहिदिक्चतुष्टये किकरास्तद्- 
दिमायाङ्कशो, तदहिषेजराञ्छितचतुरश्रसंनि- 
वेशं ख्िखिखा सवेमव्रचक्रं सितोपचारेणा- 
चेयेदिति पिण्डार्थः ! दृतीश्चेति चकारात् किंक- 
रान् मायाङूशद्वयं च। अन्यत इति पद्यक्षेत्राद् 
बहिदिंशु किंकरादिन्यासः । सर्वेत इत्यनेन 
मायाह्दायोषहिश्चतुष्कोणं पुरं सूचितम् ॥ 
एतच रक्षाचक्र 

यथानुरपेनेवेये- 
भूरिशान्त्यथमात्मनः॥ २९॥ 

अन्यस्य वा प्रयोक्तव्यं 
छिखित्वाभ्यच्यं बन्धनीयम् ॥ 
किच 

यष्टव्यं शान्तिकमेणि । 
वरिर्भण्डरकं खा ॥ 

9. 

अचोँचिव्येन होममाह 
३२ 
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तिरुतण्डुलमध्वाज्य- 
स्षीररकरया सह् ॥३०॥ 

होमयेत्पुवेवत्कुण्डे 
प्रास्तेन्धनदीपिते । 

मन््रचक्रतृत्यर्थमिस्यरथात् । पूवैवदिति वतुंख 
इत्यथः ॥ २० ॥ 

एवं करते रक्ष्यस्य 

महाशान्तिः प्रजायेत | 
सत्यं मे नान॒तं .वचः ॥३१॥ 

एतथ 

सवेरक्षाविधानेषु 
याञ्या देव्यः सुसिद्धिदाः। 

पोक्तपद्मक्रमेण ।! ३१ ॥ 
बहि्थागे कमान्तरेणापीत्याहं 

 पडिष्ठा वा यजेहवी- 
मेध्ये देवं च तुम्बुरुम् ॥३२॥ 

सवः श्रियः समाप्रोति 
साधकः संयतेद्ियः । 

एकायचित्त एव ॥ 
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अन्यस्य वा प्रयुञ्जानो 
जयत्यत्र न संशयः ॥३३॥ 

अत्र जगति। जयति ईहिताध्या सर्वोत्कर्षेण 
वतेते इति रिवम् ॥ ३३ ॥ 

सवाः सिद्धीवेमद्रामसरोतशक्राचैनक्रमात् । 
मृत्युनिनलयति श्रौमन्नत्र शाक्तामृतोखणम् 

इति श्रीने्रोद्योते एकादश्ोऽधिकारः ॥ 



अय 

श्रीनेत्रतन्त्रे 

श्रीक्षेमराजकृतोद्योतोपते 
न्कल 

द्ादशोऽधिकारः 

यत्कामान्तकपप्यनन्तजनताकामेकसंपूरणं 
यद्विश्वान्तकपन्तकान्तकमरं य्चाकुरं सत्ुखम् । 
सर्वो्टासि समग्रमेददलनाच्राणं त्रिरोक्याः परं 
रावं तन्नयनं स्वधामनयनं घामत्रयास स्त॒मः ॥ 

उध्वैदक्षिणवामश्लोतोरूपतामुन्मीस्य, तद्- 
विभेदसलारकुखान्नायमयतामपि मुव्य॒जिन्नाथस्य 
दयितं श्रीभगवानुवाच 

अथातः संप्रवक्ष्यामि 
कुलास्नायनिदशेनम् । 

यागं होमं जपं कार्य 
येन सवेमवाधरुथात् ॥१॥ 

ुखा्नाये निदनं प्रकारो यस्य तारश्च 
कार्यं कतेव्यं यागहोमादि. सम्यक् संप्रवक्ष्यामि, 
येन साधकः सवं भोगं मोक्षं प्राप्नोति ¦ 
तत्रादो ेश्चास्यादिवायव्यदिगन्तं ` गणेश- 
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वटुकयुवादौन्,पराग्दक्षिणपशचिमासु श्रीखभेन्द्- 
करूममेषनाथान् सदूतीसंतानान्, उदीच्यां 
श्रीमच्छन्दकुङ्कणाम्बादिसाधिकारराजपुत्रषटरं 
सद् तीकमिति इहसव्यमन्त्रपूवं पादान्तमचये- 
दति कखञ्चायदररनशब्दाथः ॥ १॥। 

अथेतद्युगयुरुषङ्कयन्त 
पद्ममध्ये त॒ संप्ञ्यो 

भैरवः पूवंचोदितः । 
पवादिदिग्दटावस्था 

ह्यष्ट देव्यः स्वभावतः ॥२॥ 
ब्रह्मादिदेवतानां च 

स्वरूपायुधवाहनाः । 
ब्रह्मादीनां स्वभावत इति तदीयेन खष्टया- 

दिकारिणा स्वरूपेण, स्वानि बह्यादिसंबन्धीनिं 
रूपाय वाहनान् यासाम् ॥ 

ता नामतो दरोयति 

ब्राह्मी माहेश्वरी चेव 
कोमारी वैष्णवी तथा ॥३॥ 

वाराही चेव माहेन्द्री 
चामुण्डा बहुरूपिणी । 
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आयाश्चतलः पूर्वैदक्षिणादिदिक्षु । अपरा 

तेदावायव्यादिविदिक्षु । एवमनुखोमपरतिरो- 

माभ्यां सर्मसंहारकमकोडीकारो भवतीति 

गुरवः ॥ 

आसां रूपाय॒धासनभेदं स्फुटयति 

बरह्मादिबहुरूपान्तं ,. 
 शूपमासां स्ववाहनम् ॥  ॥ 

स्वायुधं चैव सवीसां 
स्वरूपेण विभूषितम् । 

ब्रह्मादीनां यदरुणत्रचतुभजस्वादिरूपं तदे.- 

वासाम् 1 तद्वाहनमेव च वाहनं, तच हंसव्रष- 

मयूरगरुडेरावणङ्खम्भीरपरतरूपम् । वाराद्यस्तु 

वाहनं न इयते । तदायुधमेव चायुषः 

तच्च दण्डत्रिशुटशक्तिचक्रवजखद्गरूपम, एतच्च 

दक्षिणहस्ते । एतच्चासनादि सरव स्वेन स्वभा- 

वेन भ्राजमानम् ॥ 
अन्यत्र हस्तत्रये साधार विधिमाह 

कपाठखखट्वाङ्कघरा 
वराभयकरोद्यताः ॥५॥ 
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वामो वरदः ॥ ५॥ 
दिक्रमेण न्यासमुक्त्वा पड्क्िकिमेणाप्याह 

पङ्ष्ठा वा यजेदेवी 
सवाभष्फलब्रदाः । 

देवस्य सव्यापसबव्ययोश्चतुष्कं चतुष्क- 
मित्यथंः ॥ 

किचेमा 
सवषामव राश्त्यय 

प्राणिनौ भूतिमिच्छता ५६॥ 
रयागम् यषटल्या 

यथाकामानुरूपतः । 
शान्तिकादो सितादिस्पेणेत्यथेः ॥ 

(सोक ५ 

विशेषाहेवि यष्टव्या 
भूभृतामपि देशिकः ॥७॥ 

महासंभारेणेत्यथः ॥ ७ ॥ 
यतस्ते 

आसामेव प्रसादेन 
राज्यं निहतकण्टकम् । 

भुञ्जते सवेराजान 
सुभगा ह्यवनीतरे ॥८॥ 
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युक्तं चेतदिःत्याह 

यस्मादेतजगत्सरवं 
देवीनां तु स्वभावजम्। 

एता योनिस्वरूपास्तु 
देवादिजगतः परिये ॥९॥ 

सवीस्ताः सवेदुःखोघ- 
हरिण्यः प्राणिना पिये । 

-रक्चन्ति माठवच्ेताः 
पाटयन्ति जगत्सदा ॥१०॥ 

विश्वकारणत्वाद्विश्चवद् मूतसगं स्वत एव 
रक्चन्ति किं पुनर्िता इत्यथः ॥ १०॥ 
किच 

कोष्ट वै कार्षिंका यह- 
च्छक्तिरूपं जगस्मिये । 

प्रटये धारयन्ति स्म 
 सृजन्तीह पुनश्च ताः ॥११॥ 

- यथा कृषीवलाः प्रख्ये पोषमासात्मानि संहा- 

रकाटे शक्तिरूपं बीजावस्थावरोषं स्थावररूपं 
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जगत् कोटे कुसूरे धारयन्ति पुनः खजंन्ति 
वापोन्मुखे कुरवैन्ति, तथा देव्यो विश्वातमजग- 
त्संहारकारेषु संस्कारावशेषं पुनश्च खष्टन्मुखं 
संपादयन्ति ॥ ११॥ 

यद्र काषेकाः काटे 
बीजवापं प्रकुवेते । 

फएटय तदहव्फर्दा 

ब्रह्मकट्पसिसुक्षया ॥१.२॥ 
कारु इति वरन्ते । फर्दा इति देव्यः, 

ब्रह्मेति ब्रह्मणो यः कल्पः स्वदिनात्मा, ततर 
या सिषक्चा तया हेत॒भूतया । ब्रह्मकस्पशब्दः 
सदारिवान्तदिनोपरक्षणपरः । देव्य एव हि 
तत्तत्सदाशिवादिब्रह्मान्तकारणाधिष्टानेन ख- 
छादि. कुवते । यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 

^ ब्राह्मी नाम विभोः शक्तिर्यत्रैच्छा तत्र पातयेत् । 

इति । तथा 
‹वेष्णव्यास्तु स्मृतो विष्णुः... -.....--॥ 

इति ॥ १२॥ 
यतच्च 
३३ 
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कत्पादो कल्पमध्यान्ते 
व्या्रुवन्ति जगच ताः । 

तस्मास्सवप्रकरेण 
शान्त्य्थं हितकारिकाः॥१३॥ 

यष्टव्या देवि होतव्या 
ध्यातव्याः सिदिकामतः । 

होतव्या इति होमेन तपणीयाः । सिद्धिका- 
मत इवि सिद्धिकामेन ॥ 

किच 

सवैबीजेखिमध्वक्ते- 
स्तिरेव श्रीफरेः शुभः॥ १४॥ 

पुष्पैवा सुप्रशस्तेश्च 
फठेवोन्येः सुहोमितेः । 

सवैसिदिप्रदा देव्यः 
सवेकामफट्प्रदाः ॥१९५॥ 

सवैसिद्धिभरदस्वभावत्वात् सर्वाणि काम- 
फलानि प्रददतीत्यथः । अत्र च 

। सवेकामपदो होमस्तिछेः शस्तो ध्रतान्वितैः । 
४५ र्ध ५५९  धान्येषेनाथसिद्धयर्थ धृतुग्यलहोमतः ॥ 



द्रादरोऽधिकारः । २९९ 

जायते विपुखा सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 
र, (6 र, भेतारविन्दे राज्याक्तेविल्यैश्च भ्रियमाप्रुयात् ॥' (२।२८१) 

इत्यादि श्रीस्वच्छन्दोक्तमनुसतंउ्यामिति शिवस् 

विश्वसगादिकृस्स्वाभावेरिचयादिङ्खकमात् । 
अकरो जयति श्रीमानेकथिन्नेजभेरवः ॥ 

इति श्रीनेनोदयोते द्रादशेऽधिकारः ॥ 



अथ 

श्रीनेत्रतन्तरे 
। „^ 

श्रीष्षेमराजकृतोदयोतोपेते 

्रयोदद्ोऽधिकारः 

स्फुरत्परागृतासारपूरैरापूयं तन्मयम् । 
भक्तिभाजां जगत्सर्वं दश्ेयन्नेत्रमाश्रये ॥ 

अधिकारसंगतिपूवं वस्तुपक्षेपतु श्रीभग- 
वानुवाच 

एवं वे मच्रराजस्य 
कोरिकश्चोदितो विधिः 

पुनरन्यस्प्रवक्ष्यामि 
विधानं यफट्प्रदम् ॥१॥ 

इहस्यग्यात्या पुणभोगापवगंदम् ॥ १ ॥ 
तन 

नारायणं चतुबौहं 
पद्मपत्रायतेक्षणम् । 



त्रयोदश्चोऽधिकारः | २६९१ 

अतसीपुष्पसंकार- 
 मेकवक्गं हिखोचनम् ॥२॥ 

शङ्गचक्रगदापद्य- 
सवोभरणभूषितम् । 

दिव्याम्बरधरं देवं ` 
दिव्यपुष्पोपशोभितम् ॥३॥ 

स्फुरन्मुकुटमाणिक्य- 
किद्किणीजारुमण्डितम् । 

दिव्यकृण्डल्घतौर- ` 
मुत्थितं तु सदा स्मरेत ॥५॥ 

राङ्कचक्रगदापद्यानि च सवौभरणानि. चेति 
क (रि (ध 

समासः । स्मरेदिति इहत्यमन्रविभ्रदयमान- 
मित्यथोत् ॥ ४ ॥ 

अथवा पक्षिराजस्थं 
सुश्वेतं तु मनोरमम् । 

त्रिवक्रं सोम्यवदनं 
वरादहरिभूषितम् ।५॥ 
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भुजैः षदः समायुक्तं 
 वराभयसमन्वितम् । 

उत्सङ्घेऽस्य धियं ध्याये- 
त्दणोयुधधारिणीम् ॥६॥ 

टखावण्यकान्तिसदशी 
देवदेवस्य संमुखीम् । 

वराभय इति पुवोंक्तशाङ्वायाधिक्येनोक्तम् । 
लावण्यकान्ती संनिवेशावयवसोन्दर्ये ॥ 

अस्यावरणयुक््या 

चतुदिक्षु स्थिता देवी- 
 विदिष्ष्वङ्गानि पूजयेत ॥५॥ 

अङ्गानां विन्यासः प्राग्वत् ॥ ७ ॥ 
 देवीराह 

जया टक्ष्मीस्तथा कीति. 
मोया वै दिक्षु ता यजेत् । 

ताश्च 
पाशाङ्कदाघरा देव्यो 

वरदाभयपाणिकाः ॥ < ॥ 



त्रयोदशोऽधिकारः। २६१९ 

देवस्य संमुखे ध्याये- 
च्छीवणा रूपधारिणीः। 

देवस्य सदशाङ्गानि 
तहणीखघराणि च ॥ ९॥ 

देवस्य साहदयादङ्गानामन्तरङ्गस्वादादो पूजा । 
एवं श्रीजयासंहिताटृष्टयोक्ता मायावामनि- 

कास्थित्याप्याह 
अथवाष्टमुजं देवं 

पीतवर्ण सुशोभनम् । 
मेषोपरिस्थितं देवि 

दिग्वखं चोध्वेरिङ्किनिम् ।१० 
अस्य पूर्वोक्तकरषटायुधायतिरेकिकरद्य- 

निवेशमाह् 
श्युङ्खः वष्टभ्य चकेन 

मेषस्य संबन्धि । स्थितमित्यथात् ॥ 
तथा 

चेयारोद्यत (? पाणिकम् । 
बाररूपं यजेन्ित्य 

` क्रीडन्तं योषितां गणे: ॥११॥ 



२६४ श्रीनेत्रतन्त्रे | 

अस्य च 
चतुदि्षु स्थिता देव्यो 

दिगम्बरमनोरमाः । 
कपूरी चन्दनी चेव 

कस्तूरी कुङ्गमी तथा ॥१२॥ 
ताश्च ॥ 

तद्रूपधारिका देव्य 
 इच्छासिद्धिफटप्रदाः । 

यदा 

बहुनात्र किमुक्तेन 
विश्वरूपं तु तं स्मरेत ॥१३॥ 

अनेकवक्रसंघाते- 
रनेकाख्रभुजंस्तथा । 

यद्रा ` . 
रायनस्थं विवाहस्थ- 
 मधरष्ष्मीयुतं तथा ॥१९॥ 
केवरं नरसिंहं वा. 

वराहं, वामनं स्मरेत् । 



त्रयोद्सोऽधिकारः । २६१ 

कपिरोऽप्यथवा पूज्य- 
श्चाव्यक्तो वापि निष्कटः। १९। 

अव्यक्त इत्येतदाख्यः, स॒ च निष्कटः 
खशान्तस्वरूपः ॥ १५ ॥ 

[कच 

येन येन प्रकारेण ` 
भावभेदेन संस्मरेत् । 

तस्य तन्मयतामेति 
इत्यज्ञा पारमेश्वरी ॥१६॥ 

मुत्युजिद्धामेत्यथात् ॥ १६ ॥ 
इदानीं सोरसंहितवेदादिदष्टसूयोदिदेवता- 

कारेणापि सृ्युजिदाराधनमाह 

तेजोमयमतो वक्ष्ये 
येन सिद्धिभवेन्नणाम् । 

रक्तपद्यनिभाकारं 
 खाक्षारससमप्रभम् ॥१७॥ 

सिन्दृररारिवणोभं 
 पद्मरागसमप्रभम् । 



२६६. श्रीनेत्रतन्त्रे | 

कुसुम्भरागरसकाशं 
दाडिमीकुसुमप्रभम् ॥१८॥ 

कटपान्तवह्िसदश- 
मेकवक्रं त्रिरोचनम् । 

चतुभुजं महात्मानं 
वरदाभयपाणिकम् ॥१९॥ 

सूर्यं ध्यायेत् ॥ १९ ॥ 

५ 
वजमेकेन हस्तेन 

रदिमिमेकेन धारयेत् । 
तंच 

सप्ताश्वरथमारूढं 
नागयज्ञोपवीतिनम् ॥२०॥ 

रक्तमाल्याम्बरधरं 

रक्तगन्धानुरेपितम् । 
अथवाष्टभुजं देवि 

रू कपारायुघधान्वितम् ॥२१॥ 



त्रयोदरोऽधिकारः । 

त्रिवक्रं घोरवदनं 
त्रिनेत्रं विकृताननम् । 

अश्वोपरिसमारूदं 
पद्ममध्ये सदा यजेत् ॥२२॥ 

खोकपाखायुधानि वजशक्तेदण्डखन्गपाशश- 
ध्वजगदात्रिशखानि ॥ २२॥ 
भगवत आवरणान्याह 

हच्छिरश्च शिखा वमे 
रोचनाखं प्रपूजयेत् । 

प्राग्वत् सवाङ्ानि न्यस्येदिति यावत् ॥ 
अन्र च 

पद्ममध्ये यजेदेवं 
ग्रहानष्टो हितीयके ॥२३॥ 

चन्द्रादिषटं केतुराहू चेति यहाः । द्विती- 
यके इत्यावरणे ॥ २३ ॥ 

नक्षत्राणि वतीये तु 
यथासंख्यं व्रिभिखिभिः । 



२६८ ्रीनेत्रतन्त्रे } 

दृटाग्रे त्रितयं पुञ्यं 
रोकपारांश्चतुथेके ॥२५॥ 

पञ्चमे पद्यसंस्थाने 
अख्राण्यष्ट प्रपूजयेत । 

भिभिचिभिर्विंभक्तानि नक्षत्राणि पूर्वादि. 
दटाष्टके चतुर्विशतिः, जयं च पूर्वदखाय इति 
नक्षत्रावरणं ततीयं, खोकपारावरणं चतुथम- 
ख्रावरण पञ्चमम् ॥ 

प्रकारान्तरेणाप्याह 

उव्थितं केवरं वापि 
दिभजं ररमिसंयुतम् ॥ २५॥ 

विश्वकमंस्वरूपं वा 
विश्वाकारं जगत्पतिम् । 

चतुभुजं महात्मानं 
टडुःपुस्तकधारिणम् ॥२६॥ 

संदंशं वामहस्तेन 
सूत्रं वे दक्षिणेन तु । 



त्रयोदरोऽधिकारः । 

देवैः सिद्धेश्च गन्धर्वैः 
स्तूयमानं विचिन्तयेत् ॥२७॥ 

संद शमिति बिश्रतम् ॥ २७ ॥ 
उक्तवक्ष्यमाणं स्वं 

स्थटेऽनरे जले चेव 
पवेताग्रे प्रपूजयेत् । 

यत्र वा रोचते चित्ते 
इच्छासिद्धिफटप्रदम् ॥२८॥ 

अस्य भगवतो देवतास्विव नाश्रयेष्वपि 
कोऽपि नियमः। चित्ते इति चतुर्थ्यथं सप्तमी ॥ 

किंच 

राङ्कन्देन्दुधवटं 
त्रिनेत्रं रुद्ररूपिणम् । 

सादारशिवेन रूपेण 
टषारूटं विचिन्तयेत् ॥२९ 

चतुभुजं महात्मानं 
शुखाभयसमन्वितम् । 
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मातुटुङ्कधरं देव- 
मक्षसूत्रधरं प्रभुम् ॥२३०॥ 

वृषारूढं चतुभुजमिति सदारिवरूपा- 

द्विरेषः ॥ ३० ॥ 

एवमेव 

अथो बहूभ॒जं देवं 
नाद्यस्थं चिन्तयेसखभुम् । 

उमाधेघारिणं यहा 
वेष्णोरघोधेघारिणम् ॥३१॥ 

विवाहस्य च वा व्वाच 

त्समीपरस्थं प्रपूजयेत । 
समीपस्थमित्युमादेञ्या इत्यथात् ॥ 

किंच 

बरह्मा चतुमखः सोम्यो 
रक्तवणेः सुरोचनः ॥३२॥ 

ठम्बकूचैः सुतेजाश्च 
हंसारूढदश्चतुभुजः। 



त्रयोदरोऽधिकारः । 

दृण्डाक्षसूत्रहस्तश्च 
कमण्डल्वभये दधत् ॥३३॥ 

वेदेश्वतुर्भिः संयुक्तः 
सवंसिद्धिफटप्रदः । 

वेदेरिति साकारः पाश्चैस्थेः ॥ 
किंच 

बुद्धः पद्मसनगतः 
प्ररम्बश्चुतिचीवरः ॥३९॥ 

पद्माक्षः पद्मचिहूश्च 
मणिवद्धो जगद्धितः । 

समाधिस्थो महायोगी 
वरदाभयपाणिकः ॥३५॥ 

अक्षसूत्रधरो देवः 
पद्महस्तः सुरोचनः । 

एवं ध्यातः पूजितश्च 
ख्रीणां मोक्षफटप्रदः ॥३६५॥ 

पद्ममिवाक्षिणी यस्थ । पद्ये चहं करदो 



श्रनेत्रतन्त्रे | 

छाज्छने यस्य । मणिबद्ध॒ इस्याहिताग्न्यादि- 

त्वात् निष्ठायाः परस् ॥ ३६ ॥ 

यद्रा 

बहुनात्र किमुक्तेन 
पोनःपुन्येन सुन्दरि । 

कातिंकेयश्च कामश्च 
४ (० 

सूयः सोमो विनायकः ॥ ३७५॥ 
खोकपारास्तथा स्वे 

येऽन्ये वा देवयोनिजाः । 
गारुडे भूततचरे च 

वागविधानेषु सवेतः ॥३८॥ 
न्यायारहतयोगेषु 

वेदिकायेष्वनेकशः । 
यामटे चैकवीरे च 

नवके भिकभेदतः ॥३९॥ 
समभेदे च देव्याख्ये 

दुगोख्ये विन्ध्यवासिनि । ` 



त्रयोदरोऽधिकारः । 

चण्डिकाद्ये चतुष्के च 
स्वयम्भूत्थे महेश्वरे ॥९०॥ 

प्रक्पतिष्ठितरूपे वा 
रषिमानुषयोजिते । 

आयुध विविधे चेवं 
विद्यापीटेषु सवेतः ॥२१॥ 

८ 

सवेपातारूतब्रेषु 
नगु द्चडइक च । 

राच्या वा हनन्ताश्च 

मव्रेणानेन सुव्रते ॥४२॥ 
विधानेना्चिताः सर्वे 

सवेसिद्धिफटप्रदाः। 
भवन्त्यवितथाः सवे 

सत्यं मे नानृतं वचः ॥९३॥ 
सूथं इति भ्राक् संहितास्थित्योक्तः, इह तु 

बाह्यः। अन्ये इति धुवान्ताः। कातिकेयाया ये 
च देवाः, गारुडायेषु द्रामिडान्तेषु च याः दाक्छयो 

५ 

दवताः, सवे तंऽन्नव मन्त्रम ववननति तत्त 
३५ 



२७४ श्रीनेत्रतन्त्रे । 

चछाख्रभ्रसिद्धेनेतिकर्तव्यतामेदेनार्चिताः सर्व. 
सिद्धिफटप्रदा भवन्ति इति संबन्धः । न्याय- 
शाखे नरेभ्यो भिन्नः सवेज्ञस्वादिगुणो महै- 
श्वरो देवता, आर्हतेषु अहन् , योगे शायस्परषः 
पुरुषविशेषः, वेदिकमाद्यं येषु पोराणिकेतिहा- 
सिकेषु कमसु तत्र या अग्न्यादय देवताः, 
यामख इति बह्ययामदङरुद्रयामखादो, एकवीर 
इति पराघ्रीशिकामतत्रिशिकादो, नवक इति 
नवात्मचक्रादो, त्रिक इति षडधनयेषु, सम- 
भेदे चेति समविषमाख्येषु मतनयेषु, देव्याख्य 
इति महाघोराजयादि भेदेषु, विन्ध्यवासिनी. 
त्येतदाख्यदेवताप्रतिपादके, चण्डिकाये च- 
तुष्के इति दरक्चणवामखोतसि तत्तदैवताचतु- 
छयाराघनपरतिपादिनि, स्वयंभूखेनोस्थितो यो 

महेश्वरो सिङ्गमूतिस्तत्र, तत्तत्तखावतारानुसार- 
माम्नायसिद्धेऽधिष्ठातरि देवताविरषे प्राक्- 
प्रतिष्ठिते छषिमानुषयोजित इति समानाषि- 
करणे सक्तम्यो । षिषिधे खद्ध नायचादे, नागे- 
ष्विति तत्तन्नागाकारेषु, द्रामिडष्विति डाभि- 



त्रयोदरोऽधिकारः । 

डादिलोकाविगीतप्रसिद्धिसिद्धेषु देवताकारेषु । 
अवितथा | इत्यादि प्राग्वत् ॥ ४३ ॥ 

कवचाय 

सवेसाधारणो देवः 
सवसिद्धिफटप्रदः । 

सर्वेषामेव मव्राणां 
जीवभूतो यतः स्तः ॥९९॥ 

क्व् 

ततः 
प्रतिष्ठापूजने चेव 

भद्रपीटाघेपात्रके । 
अभिसंस्करणे चेव 

न्यासध्यानादिवाहने ॥*९॥ 
विकर्पो नैव कतेव्यः 

सवेसाघारणो यतः । 
वाहन इत्यासने । विकल्प इति द्रितद्ेत- 

दाखोक्तव्याप्तिभेदाशयेन नान्न राङ््ितव्यंः 
यतोऽयं देवः परोक्तपरमाद्यव्यात्या सवेसा- 
धारणः त्रिश्ववेचिन्यचिन्नश्य समधित्तितशे- 
पम इत्यथः ॥ 



२७६ श्रीनेत्रतन्त्रे ¦ 

अतश्च 

सकरन न सार्य 

तस्माच्छद्कां परित्यजेत्॥४६॥ 
अन्येव नाच मन्तरादिसंकरः कोऽपीत्यथः। 
अआयमम्यस्य अन्नराजरस्यं माहसाः यत् 

सङृजप्तः शरीरस्थः 
सङ्कजप्तोऽघंपात्रके । 

सक्रद्धस्तेष विन्यासो 
मानसे त॒ सकृजपात् ॥%७॥ 

बाह्यस्थितः सकृत्प्ञ्य 
सङृचन्द्राकमूतिंषु ! 

सङ्ृ्धोमे सङकृजप्ये 
उदके तु सकृदयजेत् ॥४८॥ 

सङ्ृत्सक्रच सवेन 
पूजयेत्परमेश्वरम् । 

सङ्कद्िमातत्वादस्थेवमुक्तम् ॥ 
अत एव 

प्राणायामादिकः छसो 
मुद्रा योगश्च धारणा ॥२९॥ 



त्रयोददोऽधिकारः । 

नैवोपयुञ्यते ह्यस्य 
मघ्रराजस्य सुव्रते । 

अस्य च भगवतोऽचैनादि सर्व 
व्यवसायेन कतेव्य- 

मन्यथा नेव 
सुखोपायमहामन्त्रवीयानुप्रवेशनेन, नतु 

द्रोनेव्यथः ॥ 

यदि त॒ प्राणायामप्रयासादि आश्रीयेत, 
तदेतदत्र 

॥ दूषणम् ॥५०॥ 
भवति ॥ 

व्यवसायेन तु करियमाणं 
निरिकिद्रं साधकेन्द्रस्य 

राज्ञो रा्टविद्धये ॥ 
भवतीति शिवस् ॥ 

समानतन्तमतितन्तमे दो 
नचासनापेयभिदास्ति यस्य । 

नियन््रणा्रोटि सकृद्विभातं 
चिदातम नेत्रं भरणमामि शवम् ॥ 

नथु -4.---- 

दाति श्रीनेत्रोयोते त्रयोदशोऽधिकरः ॥ 



प क, प 

श्रीक्षेमरानकृतोद्योतोपेते 

चतुदरेऽधिकारः 
नमिन (2) कद 

४.५१ 

निनोजसोन्नुभ्भ्य निजोजसैव 
यन्मन्रचक्रं स्फुरयन्निजात्म । 

अनुग्रहायाधिकरोति नें 
चुमस्तदैश द्रयदक्पशान्तये ॥ 

एवमियताधिकारकदम्बकेन सवेदरोनाभे- 
दिमहारहस्यपरादयरूपता मनच्रराजस्य यथा- 
प्रश्नं निर्णीतिस्यपरमच्राणामनुपयोगितां संभा- 
वयमाना श्रीदेष्युवाच 

~ = = 
यढ इव पररत्तन 

~, ठ 
वरणा मन्र उत्तमः 

५.9 क | 

सवघामव मचत्राणा 
॥ ५ 

देवतानां च सवतः ॥१॥ 



श्रीनेत्नतन्त्रे । 

हदयं परमं ह्येष 
मच्रराट् सवेसिद्धिदः । 

किमन्येमंव्रमुख्येश्च 
जपेरिष्ेवेद स्व मे ॥२॥ 

किमित्यस्यादो ताहंशब्दोऽध्याहायंः। चका 
रञित्रेस्तदाराधनप्रकारेरपि किमिति समुचि 
ति । स्वेति पदं भिन्नम् ॥ २ ॥ 

एवं प्रष्ठः श्रीभगवानुवाच 

साधु साधु महेशानि 
एष्टाऽहं यत्वयानघे । 

तदहं संप्रवक्ष्यामि 
यत्सारं परमं ध्रुवम् ॥३॥ 

यद्वस्तु त्वयाहं प्रष्टस्तत् समभ्यग्वक््यामि 
¢ 

यस्माद तदव नश्चत सत् षर रहस्यम् | २॥ 

तद्वक्तृमुपकमते 

आसीदिदं शक्तेरूप- 
मनोपम्यमनामयम् ¦ 



२८० चतुदरोऽधिकारः । 

शिवं सवगतं शुद्धम- 
प्रतक्यमतीन्द्ियम् ॥९॥ 

इदमिति देहादिषरमाच्रपेक्षयेदन्तावभास्यं 
यक्किचित्, तदेहायनाविष्टपरचिसमाचपेक्षया 
शक्तिरूपं परप्रमात्रभिन्नस् । अतश्च 

स्वात्म॑व स्वार्सना पूणा मातरा बान्त्यामितस्य तु । 
( ३० प्र° २।१।७ ) 

इति स्थित्यानोपम्यादिरूपम् । शिष्टं प्रागेव 
व्याकृतपकरम् ॥ ४ ॥ 

अतश्च 
सिसृक्षुः स्वेच्छया देवि 

ज्ञानशक्त्या क्रियात्मकः । 
प्रथमो ह्येष देवेशः 

सवेज्ञः सवेगः शिवः ॥ € ॥ 
सवैसवौत्मको देव 

आदिसुष्टिप्रवतकः । 
यच्छक्तिरूपं विश्मासीत् शक्तेः रक्तिम- 

देकास्म्यात् स एष प्रथमः प्रधानमाद्यश्च, सर्व 
सवं ' यस्य स सवैसवैः आस्मा स्वरूपं यस्य 

५ तादकर, स्वयेच्छया तथेव ज्ञानरक्तयेति तदूप- 



८ "भ, 

चतुद शोऽधिकारः | २८१ 

तामाक्तया क्रियात्मको गहीतक्रियाशक्तिभूमिकः 
सन् अनाधितसदाशिवायाभासिन्या आदि- 
खष्टेगर्भाकरतानन्तावान्तरसर्मसंहारमपचचायाः 
प्रवतंक उछ्छासकः ॥ 

एवमादि खष्टिमुछस्य, त्धुमविव 
ततोऽन मत्स्व 

शिवेन परमात्मना ॥ ६ ॥ 
नानवकारा रचता 

 एथरभेदव्यवस्थया । 
यथा तथेव देवेशः 

सवंसवात्मकः परः ॥ ७ ॥ 
साधारणो मच्रनाथः 

सवेषामेव वाचकः । 
यदा तदा हि सवेषा- 

मात्मभूतो ह्यरेपकः ॥ < ॥ 
तत इति तद्धित्तावेव, अन्विति स्वतच्र- 

प्रकाशात्मबोधप्राघान्यात्मना आनुरूप्येण । 
भेदव्यवस्थयेति अनुभराद्यासुयहवेचित्याभा- 
सनादयेनं । रिवेन नानामव्रदृष्टि्यंथा रचिता, 

२६ 



२८२ श्रीनेन्नतन्त्रे | 

तथेव मत्रष्टेः पराद्वयव्या्षिमा निमाट्ी- 
दिस्यादययेन सवेसवात्मकः, परो विश्वत्रपाख- 
नपूरणक्ृत्, साधारणो महासामान्यरूपः, अत 
एव सच्छब्द इव घटादीनां सर्वेषां वाचकः 
स्वाभिन्नमाहात्म्यामशनः, रिषेनेव परमास्मना 
रचितो निजमहारशक््यात्मोन्मीखितः, यदा 
चेवं तदा सर्वषामाव्मभूतो, हि इति यस्मादेवं 
तस्मादयमर्ेपको वेदवेष्णवगारुडसिद्धान्ता- 
दिभत्रेन-ङिप्यते नोपरज्यते न भेदग्यािं 
ग्राह्यते टेपकाभिमतानां तेत्नां तचिसखकारा- 
सारमहामंत्रवीयांत्मतां विना वस्तुखाभावात्॥ 

अतश्च 

मच्रकोद्यो ह्यसंख्याता 
व्यक्ताव्यक्ता व्यवस्थिताः । 

स्वास्ताः सिद्धिदास्तेन 
आद्यन्तेन निरोधिताः ॥९॥ 

एतत्संपटयोगेन 
जप्ताः सिद्धिफर्प्रदा 

तद्थं तव सुश्रोणि 
सहन त्रकटाङ्तम् ॥१०॥. 



चतुदसोऽधिकारः । २८३ 

रहस्यं परमं सत्यं 
असंख्याता इति पणिारापेक्षया । व्यक्ता- 

व्यक्ताः सकरनिष्कलरूपाः। अध्यन्तेति ‹खष्ट 
त॒ संपुटीकृत्य ` (प० री ० ३) इत्याभ्नायनीत्या 
तदेव महामच्रवीयौत्म चिद्धाम आदिभूतं 
स्वभित्तौ मच्रचक्रसुन्मील्य चित्प्रकाशेनेवाच्छरर- 
यति,-इत्ययमन्न वीयेप्राधान्येन निरोधा्थों 
विवक्षितः, संपुटीकारस्तु मच्रपाटयुक्तया ॥ 

एतच यत इटक् परं रहस्यमतः 
नाख्येयं यस्य कस्यचित् । 

अनिवृत्तभेदवासनाकलङ्स्य ॥ 
यतः 

गुप्तः सुसिद्धिदो देवि 
प्रकटः सिद्धिहा भवेत् ॥११॥ 

दोभना सिद्धिसुक्तिपयवसाना मुक्तिः ॥११॥ 
तस्मात्सुगुक्षः कतेन्यः 

संप्रदायो मुखागमः । 
मुखात्परशत्तयात्मनो वक्रादागमः षरसस्णं 

यस्य सोभ्यं व्याख्यातरहस्यात्मा, सम्यकू 



नि 

८४ श्रानेत्रतन्त्े | 

तीब्तमशचक्तिपातं षिचायं तद्रते दीयते इति 
संप्रदायोऽयं सुष्टु युक्तः स्वविश्रान्तः कर्तव्य 
इति शिवम् ॥ 

आ्यन्त॑स्फुरणासवीयेरुचिरश्रीमत्रराजोग्मितं 
स्वस्मिन्धान्नि विधाय शम्बरङुकं तततुस्यवीर्य स्फुरत् 
नानानुप्रहकमेकेलिमभितो निबोहयच्छाङ्करं 
नेतर नापि समग्रशक्ति परमानन्दामृतेरुसवणम् ॥ 

ना वि ̂ ~ =) | ०५० 

(9 

इत्ते श्रनेत्रोद्योते चतुदेशोऽधिकारः ॥ 

त भामि ज म १७५१ म १ 



अय 

श्रीनित्रतत्र 

श्रीष्ेपराजकृतोदयोतोपेते 
परनन 

पथ्चदशोऽधिकारः। 

सवेसवात्पविरसत्स्फारसंविर्स्फुरारुणम् । 
रक्षोघ्रं सवरक्षाकृच्छार्वे नेजमुपास्मरे ॥ 

_ एषनिणीतमाहात्म्यस्य मच्रराजस्य रक्षा 
हेतुतामपि निर्णेतुं श्रीभगवानुवाच 

अतः परं पवक्ष्यामि 
सवेरक्षाकरो यथा । 

मच्रनाथो महोग्रं च 
धूपं रक्षोघ्रचोदितम् ॥ 9 ॥ 

यथेति येन होमादिषकारेण, महोयमिति 
सर्वोपद्रवषरमनं धूपं, तथा रक्षोघ्रतया चो- 
दितं रक्षोध्शब्दवाच्यं वस्तु परवक्ष्यामि । उप- 
खक्षणं चेत्पुष्पादेः ॥ २ ॥ 

यतोऽनेन मत्रेण 



9 न 

श्रनन्रतन्तरे । 

सप्तवाराभिज्स्तु 
रक्चोघ्रो यस्य दीयते । 

यश्च तं 

शिरःस्थं धारयेन्नित्यं 
सवेदोषेः स मुच्यते ॥ २॥ 

अथ रक्षोघस्य नामानि निद्वुवन् माहास्म्यं 
प्रद शयति 

सवदेव्यक्षयार्थ तु 
मदुक्तेनेव बरह्मणा । 

सेष्यीणां चेव सर्वेषा- 
मभिचारो यतः कृतः ॥ ३ ॥ 

तदासो सषपः प्रोक्तः 
पाति रक्षति स्वेतः । 

सेष्याणां मात्सयंपूणानां दानवादीनां, 
सेष्यभ्यः पाति रक्षति इति कृता अक्षरसा- 
रूप्यात् सषेप इत्यथः ॥ 

यदा र्चांसि सवीणि 
विद्रुतानि हतानि च ॥ ४ ॥ 
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तदा देवि मया परोक्ता 
रक्षोघराः प्रथिता भुवि । 

रक्षांसि चघचन्ति-इति कसा रक्षो्ा इति 
मया भोक्ता भुवि प्रथिता इत्यथः ॥ 

आहवेषु च सर्वेषु 
देव्यः सह स॒रोत्तमेः ॥ 4 ॥ 

नियुक्ता दुष्टहन्तारः 
सि्यथं रिपुनाशने~+ 

तेषामर्थो यदा सिद्ध- 
स्तेन सिद्धाथंका भुवि ॥६॥ 

ख्याता दपेहरा देवि 
भूतानां दुष्टचेतसाम् । 

रिपुनाश्नविषये सुरैः स्वात्मसिच्यथं यतो 
दुष्ठहन्तायो नियुक्ताः, एभ्यश्च तेषां सुराणां 
सिद्धोऽः प्रयोजनं यदा, तदा सिद्धाथकाः 
र्याताः ॥ 

यदा सर्वेषु भूतेषु 
॥ 

भयत्रस्तेषु सवेतः ॥ ७॥ 
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राजनविवानेन 
नामाङुः जुहुयास्मिये । 

वहू संकरुद्धमनसा 
म्री रक्षाथमुयतः ॥ ८ ॥ 

तदा नीराजनं ख्यातं 
स्वश्रेयस्करं परम् ' 

सवैतो भयत्रस्तेष्वाध्यास्मिकादि दोषोपद्वतेषुः 
नीराजनकिधाननेति वक्ष्यमाणेन, नीराजन- 
मिति निभ्योषेण राजनं दीपनं,'एतत् सषेपाख्यं 
वस्तु ख्यातं प्रथितम् ॥ 

यश्चायं रक्षोघ्नः, असो 

सितादियुगभदेन 
वतेतेऽनुग्रहे बटी ॥ ९॥ 

 कृतादियुगभेदेन सितर्तपीतकृष्णस्येः 
वरवाननुमरहे प्रवतंते ॥ २ ॥ 

तत्र 

शुञ्घः सवपदः ख्यातो 
रक्तो राज्यप्रदायकः । 



पञ्चदरो ऽधिकारः । 

पीतो रक्षाकरः परोक्तः 
कृष्णः शात्रुविनारक्रत्॥ १०॥ 

एवं वणेभेदाश्रयः कममेदःः पुराकस्पेऽमूत् ; 
संप्रति तु 

चतुयगेषु सवत्र 
पीतकृष्णो हिरूपकेो । 

राजसषपगोराख्यो 
राजस्षपो राजिका, गोरः पीत. ॥ 

दिरूपोऽन्त्हिंतः भिये ॥११॥ 
सितो रोहितश्चेति द्विरूपोऽयतु उत्तम 

त्वात् न प्रचरतीद्यथः ॥ ११ ॥ 
एतत्परसङ्गादुक्ल्वा, प्रकरृतमाह् 

यदा मृत्युवशं यातः 
सवेभूतेरुपद्रुतः । 

तदा तु घृतसंयुक्तं 
गोक्षीरसितदकेरा- ॥१२॥। 

तिरेविमिभ्रितं कला 
जुहूुयात्सवेशान्तिदम् । 

२४७ 
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यात इति साध्य इत्यथात् । कृतेति षकरं 
सर्षपम् । हवनमत्र मूरेन ॥ 

तिटेः कृष्णैः समायुक्त 
राजसषेपमुत्तमम् ॥१३॥ 

यक्तं वे ज्हुयात्सयः 
सवेशान्तिफर्प्रदम् । 

यक्तं तरिमधुसिक्तम् ॥ 

अनेनेवाभिमच्येत- 
दस्य हस्ते प्रदीयते ॥१२॥ 

सोभाग्यमतटं तस्य 
जायते नात्र संशयः । 

अनेनेति मूखेन । एवकार उरहभ्रयोगाभावं 
ध्वनाति । एतदिति राजसषेपवस्तु ॥ 

सप्तकृत्वोऽभिसंमनच्र्य 
मघ्रेणानेन मच्रवित् ॥१५॥ 

मृधि पपातयेययस्य 
सवेदोषैः स म॒च्यते । 

न मन्नविद्रीयेज्ञः, एतच्च सवत्र । प्रपातयेदिति 
मेव ॥ 
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पूर्वोदिष्टोपटक्षितवस्तुनिणयायाह 
अभिमन्य........ 
६ वासांसि चोषघम्॥ १६ 

समाटम्भेन........ 
॥ वाभिमचितम् । 

दीयते यस्य तस्य... 
(4 हिंसकः ॥१५७॥ 

वा एवाथे । तेऽस्य वनेभि.....- र्सां नेव 
कुवन्तीस्यथः ॥ १७ ॥ 

दिग्विदिक्षु जपेद्यस्य 
रक्षार्थं प्रयतात्मनः । 

दिवावायदिवारत्री 
स्वपतो जाय्तोऽपिवा ॥१८॥ 

अवध्यः सवेभूतेश्च 
भुवि तिष्ठव्यसो नरः । 

सषेपमिव्यर्थात् ॥ 
उपसंहरति 

राजरक्षाविधानं तु 
मयेतस्मकटीकरतम् ॥१९॥ 
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तव खेहास्पशस्तं त॒ 
रहस्यं सर्वसिद्धिदम् । 

प्रजानुङ्टे राजनि रक्षिते, विश्वं रक्षितं 
भवतीति प्राघधान्याश्रयाद्राजशब्दः । तवेव्यनु- 
जिधृक्षामय्याः ॥ 

अतश्च 

नृपाणां नृपपत्नीनां 
तत्सुतानां दहिजादिषु ॥२०॥ 

आचायेः कुरुते यस्तु 
सवानुग्रहकारकः । 

मन्रज्ञः साधको वाथ 
स पृञ्यः सवेथा प्रभुः ॥२१॥ 

संमानेविविधेनित्यं 
दानेविविधविस्तरेः । 

कुरुते इति उक्तवक्ष्यमाणदष्टया रक्तां, मच्रज्ञः 
साधक इति कस्पोक्ताराधनया सिद्धमच्रः त- 
स्याचायतुस्यखेन 

‹ रषा वै धारणादीक्षा कतेव्या योगिना ह । 
मन्रसिद्धन वा देवि कृता वै सुकृता भवेत् ॥ (५।८७) 
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इति भ्रीस्वच्छन्दोक्तत्वात् सर्वथाचार्थः सन्तोभ्य 
इति ॥ 

एतत् दष्टान्तप्रमुखं स्फुटयति 
यया मन्रान्तसयुक् 

स्वाहा हम प्रास्यत् ॥ ९२। 
तथा सवष कायष् 

दक्षितो मच्रवित्सदा । 
फटवदा भवेत्सदयय 

स॒वशान्तिप्रदः शुभः ॥२२॥ 
मच्रस्यान्तं सथयुक्तः इद्युचरितः । स्वाहेति 

स्वाहादब्दः । दक्षित इति दक्षिणया तोषितः 
फलं सुक्तिसिद्धी, एवमुत्तरत्र ॥ २३ ॥ 

किंच 
सुधा यथा च नागानां 

पितृणां च स्वधा यथा । 
नमस्कारश्च देवानां 

वोषट् शान्तौ प्रशस्यते ॥२४ 
मन्रज्ञानं तथा नित्यं 

दानं संमानमृत्तमम् । 



२९४ श्रीनेन्नतन्त्रे । 

फलप्रदं भवत्याशु 
स्वसिद्धिभरदायकम् ॥ २५॥ 

स्वधेति स्वधाशब्दः । स्पष्टमन्यत् ॥ २५॥ 
एतदेबोपपादयति 

ज्ञानराक्ता स्थिता मच्रा- 
स्तञ्ज्ञानं चेतसि स्थितम् । 

तच्चेतः पूजितं तुं 
सात्विकं तु भवेत्सदा ॥२६॥ 

सत््वस्थास्तु श्रियो निचयं 
रक्ष्मीस्तत्रैव वतते । 

रजस्तमोषिनाशेन 
मच्राः सत्वोदये स्थिताः॥२.७ 

सिद्धिप्रदा भवन्त्याशु 
यतोऽतीव सुनिमेखाः । 

मननत्राणधमकलखात् मत्रा ज्ञानशक्तो स्थि- 
तास्तद्वीयंसारा इत्यथः । तच्च वीयौत्म ज्ञानं 
चेतसि, स्थितं वीयानुसन्धानं परं चित्तमा- 
धितम् । तच्च चेतः पूजितमिति भक्तिभरेणारा- 
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धितम्, अतश्च भक्युद्धेकावलोकनोन्मिषद्वि- 
कासं साखिकं जायते इति 

‹ स्वाङ्गरूपेषु भवेषु पर्युङ्गानं क्रिया च या । 
मायातृतीये ते एव पशोः स्ख रजस्तमः ॥*(४।१।४) 

इति पत्यभिज्ञाक्तनीस्योन्मनत्सखप्रकृतिभूत- 
ज्ञानशक्तिरूपतामापोति । एवंभूते च सखे 
स्वाः भियः महाभोगलक्षम्यः स्थिताः, मोक्ष- 
रक्ष्मीश्च तत्रेव तिष्ठति । अतश्च चाञ्स्यसंङ्ख- 
चत्तात्मकरजस्तमोषिनारोन बरोक््विकासात्म- 
कसलोदये मच्रा अतीव सुनिमंखाः इति पा्त- 
ज्ञानशक्त्यात्ममहावीयः आशु सदा सवेसि- 
द्विदा भवन्तीति ॥ 

यत पव 

तस्मात्सवेप्रयत्नेन 
ह्याज्ञेषा पारमेश्वरी ॥२८॥ 

परिपास्या प्रयत्नेन 
सवैषयत्नेन आनज्ञेति निशिताज्ञेव्यथंः। एषे- 

ति सर्वप्रकारमाचायाराधनं कायंमिव्येवेरूपा॥ 
तेन भयत्नेनेतां पाङ्यतः 
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सिद्धिमुक्ती न दूरतः ¦ 
हीघ्रं भवत इत्यथः ॥ 

आधिकारिकमथसुपसंहरन् रहस्यतामस्य 
द शयति 

अनुत्तरविधानं तु 
न दद्यात्परदीक्षिते ॥२९॥ 

स्वरिष्ये दीक्षिते दया- 
दन्यथा न प्रसिद्धयति । 

परदीक्षितस्य द्रैतरिष्यत्वादद्याननुप्रवि- 
त्रा दिति शिवम् ॥ 

यदामरेपरामर्शोन्मिषत्पूणेषुधा परम् । 
सोभाग्यं तनुते तत्त्तन्नेतरं शाङ्करं श्रये ॥ 

इति श्रीनेजोद्योते पश्वदशोऽधिकारः ॥ 
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